
 

 
 
 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้เชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  

นายอ านาจ สิริป้อ เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายอ านาจ สิริป้อ - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่ได้พิจารณาเลือกให้กระผม 
ประธานสภาฯ  ได้รับต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑    
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นายอ านาจ สิริป้อ ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้ตรวจดูอีกครั้ง มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ

รับหลักการแห่งร่างฯ ต่อไป 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา กระผมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบลสบปราบ โดยจะขอ

ชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 

 
 



-๒- 
 

 ๑. สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
   - เงินฝากธนาคาร จ านวน ๒๔,๙๐๗,๕๘๒.๐๙ บาท 
   - เงินสะสม  จ านวน  ๙,๔๒๑,๑๘๖.๑๐ บาท 
   - เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๗,๒๐๒,๑๕๙.๖๖ บาท 
   - รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย - ไม่มี 
   - รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ไม่มี 
 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๒๘,๙๔๑,๐๖๕.๒๗ บาท 
   - หมวดภาษีอากร จ านวน ๔๔๐,๘๖๘.๔๒ บาท 
   - หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน ๓๕๘,๓๙๐.๔๐ บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน ๙๔,๑๖๙.๙๒ บาท 
   - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  - ไม่มี 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน  ๙,๓๗๕.- บาท 
   - หมวดรายได้จากทุน จ านวน ๑,๒๓๐.- บาท 
   - หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน ๑๒,๔๗๔,๙๗๘.๕๖ บาท 
   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑๕,๕๓๑,๓๕๒.๙๗ บาท 
  ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๓๐,๗๐๐- บาท 
  ๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๒๑,๖๑๓,๕๘๖.๗๒ บาท 
   - งบกลาง จ านวน ๙,๐๘๘,๓๐๔.- บาท 
   - งบบุคลากร  จ านวน  ๘,๖๔๘,๖๘๓.- บาท 
   - งบด าเนินการ จ านวน ๒,๕๗๐,๔๖๔.๗๒ บาท 
   - งบลงทุน  จ านวน  ๕๗๐,๑๓๐.- บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น    - ไม่มี 
   - งบเงินอุดหนุน  จ านวน ๗๓๖,๐๐๐.- บาท 
  ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน ๑,๐๙๒,๙๐๐.- บาท 
 ล าดับต่อไปเป็นหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาในปีงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ต่อไป 
 ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 รายได้ รายรับจริงปี ๒๕๖๑ ประมาณการปี ๒๕๖๒ ประมาณการปี ๒๕๖๓ 
-หมวดภาษีอากร 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
-หมวดรายได้จากทุน 
-หมวดภาษีจัดสรร 
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

๔๒๓,๒๕๓.๙๖ 
๒๒๒,๔๙๑.๑๐ 

 
๒๒๘,๗๗๔.๖๗ 

๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๒,๘๑๕.๐๐ 

๑๕,๖๖๕,๕๗๙.๗๐ 
๑๔,๗๒๕,๗๗๐.๒๘ 

๓๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๔๘,๕๐๐.๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๒,๐๐๐.๐๐ 
๒,๕๐๐.๐๐ 

๑๕,๑๓๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๘๕,๐๐๐.๐๐ 
๔๒๒,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓,๐๐๐.๐๐ 
๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖,๖๗๘,๐๐๐.๐๐ 
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ ๓๑,๒๘๓,๖๘๔.๗๑ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 



-๓- 

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๑ ประมาณการปี ๒๕๖๒ ประมาณการปี ๒๕๖๓ 
งบกลาง 
งบบุคลากร 
งบด าเนินการ 
งบลงทุน 
งบรายจ่ายอื่น 
งบเงินอุดหนุน 

๑๐,๓๗๔,๗๘๖.๐๐ 
๙,๘๗๔,๕๑๐.๘๑ 
๓,๕๗๖,๐๑๑.๓๐ 
๕,๐๕๒,๑๖๑.๐๐ 

๑๗,๙๐๐.๐๐ 
๗๗๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๑,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๘๔๕,๓๘๐.๐๐ 

๖,๕๗๔,๘๐๐.๐๐ 
๓,๕๗๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๓๕๕,๘๐๐.๐๐ 

๑๑,๓๓๘,๓๐๐.๐๐ 
๑๑,๓๘๔,๕๒๐.๐๐ 

๕,๙๓๑,๖๐๐.๐๐ 
๓,๘๙๐,๕๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๙๘๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๙,๖๖๘,๓๖๙.๑๑ ๓๓,๙๙๙,๔๘๐.๐๐ ๓๓,๕๔๙,๙๒๐.๐๐ 
  

แยกประมาณรายจ่ายตามด้านและแผนงาน ดังนี้ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
๑๑,๔๘๒,๓๒๐.๐๐ 

๘๖๐,๕๐๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
๒,๘๓๕,๘๐๐.๐๐ 

๔๑๗,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๓,๗๕๖,๐๐๐.๐๐ 
๕๕๙,๐๐๐.๐๐ 
๑๖๕,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 

 
๒,๐๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๘๕,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

- แผนงานงบกลาง 
 

๑๑,๓๓๘,๓๐๐.๐๐ 
รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๓๓,๕๔๙,๙๒๐.๐๐ 

รายละเอียดตามเอกสารแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ที่ได้เสนอให้ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

นายอ านาจ สิริป้อ เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 
ประธานสภาฯ จ่ายประจ าปีงบประมาณ  เป็นล าดับต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 



-๔- 
 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระที่หนึ่ง 
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้
อภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 

  ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่
ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

  ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่
ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้ง
ละหนึ่งคน  

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ อบต.สบปราบ ท่านใดจะขออภิปรายในญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นการตั้งงบไว้ใน ลักษณะการประมาณการ ซึ่งอาจจะ

มากเกินไปหรือน้อยเกินไป แต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายเราต้องใช้ฐานข้อมูลในปีที่ผ่านมา
และสถานะทางการคลังของท้องถิ่นเราเป็นเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ พิจารณาจากการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตั้งงบประมาณฯ หากไม่เพียงพอหรือเกิดสถานการณ์ที่รุนแรง ราษฎรได้รับ
ผลกระทบเป็นจ านวนมากหรือมีการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือราษฎร สามารถที่จะใช้
งบประมาณจากวิธีการโอนงบประมาณ หรือการใช้จ่ายเงินสะสม (ข้อ ๘๙) หรือการจ่าย
ขาดเงินสะสม (ข้อ ๙๐,๙๑) ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
ปลัด อบต. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวันที่ 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพ่ือให้งบประมาณ
รายจ่ า ยป ระจ า ปี มี ผ ลบั ง คั บ ใ ช้ ไ ด้ ทั น ใน วั น เ ริ่ ม ต้ นปี งบประมาณนั้ น  ดั ง นั้ น
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้ง
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึง
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔ ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

  ดังนั้น การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในครั้งนี้
จึงเป็นการตั้งงบประมาณตามแนวทางที่ไดซักซ้อมและตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ทุก
ประการ รวมทั้งได้เน้นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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นางอรทัย มานันชัย สมาชิกสภาฯ อบต.แห่งนี้ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พอสมควรแล้ว จึงขอเสนอญัตติปิดการอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่า

จะรับหลักการหรือไม่ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อบต.สบปราบ ได้ขอปิดอภิปรายตามระเบียบฯ ข้อ ๖๒ ซึ่งต้องมีผู้  
ประธานสภาฯ รับรองจ านวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ ในห้อง

ประชุม จ านวน ๑๙ ท่าน ต้องมีผู้รับรอง จ านวน ๗ ท่าน ขอผู้รับรอง 
นายวิโรจน์ อุ่นแก้ว  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ 
นายน้อย ชมพู  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ 
นาธนัส วงศ์สอน  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ 
นายสุรีย์  เทพสิงห์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒ 
นายหยัด  ทินวัง  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑ 
นายอ านวย อินจันทร์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ 
นายฐานันดร มูลกันทะ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ 
นายอ านาจ สิริป้อ จ านวนผู้รับรองครบถ้วนตามระเบียบฯ ขอมติที่ประชุมในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ ขอได้โปรดยก

มือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
นายอ านาจ สิริป้อ เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ และข้ันตอนการปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน 
ประธานสภาฯ วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
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  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนั้น 

นายอ านาจ สิริป้อ ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ และข้ันตอนการปฏิบัติในการพิจารณา จึงขอให้ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมพิจารณา ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท าหน้าที่รับค าแปรญัตติ และพิจารณา

ค าแปรญัตติ ซึ่งมีจ านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอให้สภา อบต. เสนอว่าจะมี
คณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 

นางอ าพร ค าภิโล เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 
ประธานสภาฯ 
นางอรทัย มานันชัย  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ 
นายอ านวย อินจันทร์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้มี 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้เสนอครั้งละล าดับจน 
ประธานสภาฯ ครบจ านวน เริ่มเสนอรายชื่อล าดับที่ ๑ 
นายเกษม บุญยืน เสนอชื่อ นายโต นันทะวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสายัญห์ ไชยเมืองมูล  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ 
นายธนัส  วงศ์สอน  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มติเป็นเอก 
ประธานสภาฯ ฉันท์ให้นายโต นันทะวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๑ ต่อไปขอ

เชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ ๒ 
นายอ านวย อินจันทร์ เสนอชื่อ นางอรทัย มานันชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ 
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นายอ านาจ สิริป้อ ขอผู้รับรองด้วย 
ประธานสภาฯ 
นายน้อย ชมภู  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ 
นายหยัด ทินวัง  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ ๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้มติเป็นเอก 
ประธานสภาฯ ฉันท์ให้นางอรทัย มานันชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๒ ต่อไป

ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ ๓ 
นายใหม่ ทาเงิน เสนอชื่อ นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอผู้รับรองด้วย 
ประธานสภาฯ 
นายน้อย ชมพู  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ 
นางอรทัย มานันชัย  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มติเป็นเอก 
ประธานสภาฯ ฉันท์ให้นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๓  
 สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน ดังนี้ 
  ๑. นายโต  นันทะวิชัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
  ๒. นางอรทัย มานันชัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
  ๓. นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
 ให้เลขานุการสภาฯ อบต. ด าเนินการนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตตินัด

แรกโดยด่วน เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบ ข้อ ๑๐๙ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิม 
เลขานุการสภาฯ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะ
หนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ ในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้าง
มาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

นายอ านาจ สิริป้อ  ๒. ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
ประธานสภาฯ ระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติตามระเบียบฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่รับ

หลักการ ดังนั้นเพ่ือให้ครบ ๒๔ ชั่วโมงตามระเบียบ และสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้ยื่นค าแปรญัตติ จึงควรเสนอให้มีการยื่นค าแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า ๓ 
วันท าการ เชิญเสนอครับ 

ที่ประชุม เสนอให้ยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ 



-๘- 
 

นายอ านาจ สิริป้อ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบก าหนดการยื่น 
ประธานสภาฯ ค าแปรตามที่ได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายอ านาจ สิริป้อ  ๓. ก าหนดระยะเวลาในการประชุมพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
ที่ประชุม เสนอให้เริ่มประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตั้ งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา 

๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายอ านาจ สิริป้อ เชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา  ๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙  เสียง 
  ๒. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย 
  ๑. นายโต นันทะวิชัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
  ๒. นางอรทัย มานันชัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
  ๓. นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
  ๓. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ก าหนดให้มีการยื่นค าแปรญัตติ ต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

  ๔. ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. และรายงานให้ประธานสภาฯ ทราบ 

นายอ านาจ สิริป้อ ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบก าหนด หาก 
ประธานสภาฯ ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร

ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาฯเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ คนเป็นผู้
รับรอง โดยใช้แบบเสนอค าแปรญัตติที่ส่งให้สมาชิกสภาฯแล้ว 

น.ส.ธนฏัฐาธร ด่านอินถา  พักการประชุม ฯ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. และนัดประชุมคณะกรรมการแปร 
เลขานุการสภาฯ             ญัตติในเวลา ๑๐.๔๐ น. 

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐  น. 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติแจ้งผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ 
ประธานสภาฯ              ประชุมด้วย 
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาคัดเลือกนายโต นันทะวิชัย เป็น 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ ๑๒ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอนางอรทัย มานันชัย  เป็นเลขานุการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
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๔.๒ เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา อาศัยอ านาจของสภาท้องถิ่นในการพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี 
ปลัด อบต. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงเสนอรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเหตุผล
และความจ าเป็นตามที่เสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ด้วยได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งและหมู่ที่ ๙ บ้าน 
นายก อบต. ทุ่งพัฒนาในเรื่องของการที่จะด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพักมี

ความยาว ๙๘.๐๐ เมตร ซึ่งหากด าเนินงานตามโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อม
บ่อพักความยาว ๙๘.๐๐ เมตร นั้น ประชาชนบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ มองว่าอาจจะส่งผล
กระทบกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ติดต่อกับโครงการฯ เนื่องจากหากก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพักความยาว ๙๘.๐๐ เมตรนั้นอาจส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังบริเวณพ้ืนที่
ที่ต่อเนื่องกันซึ่งมีความยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่ ๑๖๓.๐๐ เมตร ซึ่งเส้นทางการระบายน้ า
จะต้องสิ้นสุดลงสู่ล าห้วยในพ้ืนที่ของบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙  หากมีการวางท่อระบายน้ าใน
พ้ืนที่ของบ้านทุ่ง หมู่ ๕ ซึ่งมีความยาวแค่ ๙๘.๐๐ เมตร ก็จะท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ของ
หมู่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ ๙ บ้าน
ทุ่งพัฒนา จึงได้ประสานกองช่างให้ส ารวจรายละเอียดโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ซึ่งในส่วนของกองช่างได้ส ารวจพื้นที่ท่ีอาจจะได้รับผลกระทบโดยการส ารวจพ้ืนที่และจัดท า
โครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ ซึ่งกองช่างได้จัดท าเป็นโครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายบ้านนายเทพ ยะชะระ ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีต
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๕ จุด ความยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร ใช้งบประมาณ
จ านวน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท 

  ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นพร้อมทั้งรายละเอียด
โครงการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ โดยจะขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือ
ตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 ๑. โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต โอนลด 
จ านวน ๘๕,๐๐๐.- บาท 

 
 



-๑๐- 
 

 ๒. โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โอนลด จ านวน ๗๕,๐๐๐.- บาท 

 รวมงบประมาณในการขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้นจ านวน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท  
 โอนเพ่ิมเป็นรายการใหม่ เพ่ือก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

บ่อพักสายบ้านนายเทพ ยะชะระ ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ 
เมตร บ่อพัก ๕ จุด ความยาว ๖๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท 

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้
สมาชิกสภาฯ ได้ประกอบการพิจารณาแล้ว 

น.ส.ธนฏัฐาธร ด่านอินถา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จะเสนอขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  
ปลัด อบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ ต่อไป 
นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๙ เสียง 
 ๔.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อไป 
ประธานสภาฯ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดเงินอุดหนุนส่วน 
ปลัด อบต. ราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเถิน เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะเข้าฌาปนสถาน บ้านแพะ หมู่ ๔ ต าบลสบปราบ ได้ตั้งงบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือเข้าฌาปนสถานโดยมีปริมาณงาน ขนาดเสาคอนกรีตอัดแรง ๘.๐๐ เมตร 
จ านวน ๒๕ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐.๐๐ ตารางมิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส 
๒ สาย ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๓๕,๘๐๐.- บาท แต่เนื่องจากทาง อบต.
สบปราบ ได้ท าหนังสือประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเถิน เพ่ือให้ด าเนินการ
ส ารวจประมาณการค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจ าหน่วยอีกครั้งเพ่ือเป็นราคากลางในการ
โอนเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอเถินได้ท าการส ารวจการขยายเขตดังกล่าวเพ่ือเขาสู่ฌาปนสถาน บ้านแพะ หมู่ ๔ 
ต าบลสบปราบ แล้ว ปรากฏว่ามีรายละเอียดบางรายการที่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งท าให้มีรายละเอียดบางรายการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยงบประมาณยังอยู่ในวงเงินเท่าเดิมตามข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงเสนอขอ
อนุมัติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดเงินอุดหนุน ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
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 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเถิน  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้าฌาปน
สถาน บ้านแพะ หมู่ ๔ ขนาดเสาคอนกรีตอัดแรง ๘ ม. จ านวน ๒๕ ต้น พาดสายอลูมิเนียม
หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ 
๓๓๕,๘๐๐.- บาท  

 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอเถิน  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้าฌาปนสถาน บ้านแพะ หมู่ ๔ 
ปริมาณงาน แผนกแรงต่ า ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ๘ ม. จ านวน ๒๕ ต้น พาดสายอลูมิเนียม
หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๗๗๒.๐๐ เมตร งบประมาณ 
๒๓๔,๘๙๘.๓๗ บาท 
ซึ่งรายละเอียดที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในครั้งนี้ ได้ประสานค่าใช้จ่ายและ
ปริมาณงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเถิน รวมทั้งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอเถินก็ได้ด าเนินการส ารวจปริมาณงานในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแล้ว 
ปรากฏว่าระยะทางได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ระบบการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้มีการประมาณการและเปลี่ยนแปลงปริมาณงานใหม่ 
ดังนั้น จึงต้องมีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจของสภาท้องถิ่นในการพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น จึงเสนอรายละเอียดการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเหตุผลและความจ าเป็นตามที่เสนอ เพ่ือแจ้งให้ที่
ประชุมสภาได้รับทราบ  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 ๔.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา อาศัยอ านาจของสภาท้องถิ่นในการพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี 
ปลัด อบต. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงเสนอรายละเอียดการขออนุมัติ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเหตุผลและความจ าเป็นตามที่ เสนอ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
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ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ 
ลิ้นชัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก จ านวน ๑๐ ตู ้ราคาตู้ละ ๗,๙๐๐.- บาท รวม
งบประมาณท้ังสิ้น ๗๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก จ านวน 
๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๙๐๐.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เนื่องจากในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการในงานของกองคลัง ซึ่งมีปริมาณ
เอกสารเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเอกสารบางรายการต้องมีการแยกเก็บให้เป็นระบบ
และระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การค้นหาหรือน ามาใช้ในงานราชการรวมทั้งค านึงถึงความ
ปลอดภัยของเอกสารซึ่งเป็นเอกสารส าคัญ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ตู้/ชั้นเก็บเอกสารที่
หลากหลายประเภท แต่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้
ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชักไว้เพียงประเภทเดียว จ านวน ๑๐ ตู้ ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณที่ท าให้ปริมาณเปลี่ยนไป 
คือขออนุมัติเปลี่ยนจ านวนตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชักจาก ๑๐ ตู้ เป็น ๖ ตู้ เพ่ือที่จะขออนุมัติใช้
งบประมาณที่เหลือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวาง
แฟ้มเหล็กอีก จ านวน ๖ ตู้ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง 
๔.๕ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา อาศัยอ านาจของสภาท้องถิ่นในการพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี 
ปลัด อบต. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  
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ดังนั้น จึงเสนอรายละเอียดการขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ตามเหตุผลและความจ าเป็นตามที่ เสนอ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยกองคลัง อบต.สบปราบ ได้รับการอนุมัติให้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไว้ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง       
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก 
จ านวน ๑๐ ตู้ งบประมาณ ๗๙,๐๐๐.- บาท นั้น ได้ท าบันทึกเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงรายละเอียดของการจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชักไว้แล้วตามมติที่ประชุมสภาฯ ในวาระที่ ๔ 
ข้อ ๔.๔ โดยได้ท าการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดของการจัดซื้อ
ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก จากเดิมจ านวน ๑๐ ตู้ เป็นจ านวน ๖ ตู้ ๆละ ๗,๙๐๐.- บาท เป็นเงิน
งบประมาณ จ านวน ๔๗,๔๐๐.- บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ ๓๑,๖๐๐.- บาท ดังนั้น
ทางกองคลังจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ ในงานของ
กองคลัง ซึ่งมีปริมาณเอกสารจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการแยกประเภทเอกสารในการ
จัดเก็บให้เป็นระบบ ถูกต้อง ค้นหาได้สะดวกและปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ตู้/ชั้นที่
สามารถเก็บเอกสารให้เป็นระบบ จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานที่เหลือจากการจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก จ านวน ๓๑,๖๐๐.- บาท 
เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก ๔ ชั้น จ านวน ๖ ตู้ 
งบประมาณ ๓๑,๖๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ประกอบการพิจารณาแล้ว 

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ สภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง 

๔.๖ การรับโอนระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัด อบต.สบปราบ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการรับโอนทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น  
ประธานสภาฯ  เพ่ือเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๘  
ปลัด อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๗ ในหมวดที่ ๑ การจัดหา ส่วนที่ ๑ การจัดหาพัสดุ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้ามีการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนั้น การรับโอนระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๑ ชุด ของบ้าน
ใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐  จึงเป็นการรับมอบพัสดุที่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
ให้เป็นผู้ดูแล โดยมีเงื่อนไขว่ามอบให้เป็นการดูแลรักษาที่ต้องใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการดูแลรักษาปรับปรุงและซ่อมแซม จึงเป็นพัสดุที่มีเงื่อนไขผูกพัน จึง
ต้องมีความจ าเป็นต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และในโอกาสนี้ทางสภาฯ อบต.สบปราบ ได้รับเกียรติ 



-๑๔- 
 

 จากท่านผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ แห่งนี้ด้วย จึงขอ
เรียนเชิญทางผู้ใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดการมอบระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน เพ่ือ
มอบให้เป็นทรัพย์สินของทาง อบต.สบปราบ เพ่ือดูแลรักษาและพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน กระผม นายพิษณุ  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ หลวงใน  ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ

วันที่ ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน กระผมก็ได้
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาฯ อบต.สบปราบ และได้รับเกียรติเลือกให้เป็นประธานสภาฯ ซึ่ง
กระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมาก ๆ  ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยดีตลอดมา ส าหรับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ที่กระผมได้รับ
เลือกในครั้งนี้กระผมก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านให้การสนับสนุน และกระผมก็จะยินดีท างาน
ร่วมกัน ประสานงาน บูรณาการร่วมกันเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและต าบลสบปราบ ต่อไป 
ส าหรับการขอโอนระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ เพ่ือมอบให้
ทาง อบต.สบปราบ ได้ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับงบประมาณของหมู่บ้านในการที่
จะดูแลรักษาหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพก็มีไม่เพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้านจึงมีมติเห็นควรโอนมอบระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้านนี้ให้เป็นทรัพย์สินของ
ทาง อบต.สบปราบ เพ่ือด าเนินการต่อไปส าหรับจุดในการติดตั้งเครื่องขยายเสียงและระบบ
ไฟฟ้าก็จะด าเนินการย้ายเป็นล าดับต่อไป 

นายอ านาจ สิริป้อ ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามระเบียบฯ แล้ว จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมีข้อซัก 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิสภาฯ ท่านใดจะมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ส าหรับการรับโอน 
ประธานสภาฯ ระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที่

ประชุมสภาฯ เพ่ือเห็นชอบการรับโอนพัสดุเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในการดูแล โดยการยก
มือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๕.๑ แผนปฏิบัติงานโครงการจิตอาสา “เราท าดี ด้วยหัวใจ” 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราท าดี ด้วยหัวใจ” ยังเป็นโครงการที่ต้องการให้ทุก 
ปลัด อบต. หน่วยงานด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของอ าเภอสบปราบได้มีแผนปฏิบัติงาน

โครงการจิตอาสา “เราท าดี ด้วยหัวใจ” ในพ้ืนที่ของต าบลสบปราบ เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่ง
บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการบ้าง ตามสถานการณ์และปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ก็จะมีกิจกรรม
จิตอาสา “เราท าดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนเช่นกัน หากเป็นกิจกรรม
ที่บูรณาการร่วมกันได้ก็จะผนึกร่วมกับแผนปฏิบัติการของทางอ าเภอสบปราบ ต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ 
 



-๑๕- 
 

 ๕.๒ โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตมิชอบ (การมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ 
ปลัด อบต. ประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตมิชอบ เป็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ซึ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน มีความสลับซับซ้อน และส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายให้กับ
ประเทศชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและช่วยกันยับยั้งการเกิดผลกระทบจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งการให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ ต่อไป อบต.สบปราบ 
จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในส่วนของภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตมิชอบในวงราชการ โดยการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น มิให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลสบปราบและประเทศไทย โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เวลา ๐๙.๐๐ น. – 
๑๕.๐๐ น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน ากลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
สมาชิกสภาฯ อบต.สบปราบ คณะผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น ๖๔ คน วิทยากรที่จะมาให้ความรู้
ประกอบด้วยวิทยากรจากทางส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) จังหวัด
ล าปาง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง จึงเรียนเพ่ือโปรด
ทราบและเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ การจัดงาน “ว่ิงเลาะรั้ว ทัวร์สบปราบ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยอ าเภอสบปราบ มีแผนการประชาสัมพันธ์สถานที่ที่น่าสนใจและกิจกรรมสร้างความ 
ปลัด อบต. สามัคคีของหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนที่ จึงได้จัดกิจกรรม “วิ่งเลาะรั้ว ทัวร์สบปราบ” 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนและยังได้หา
รายได้จากการจัดกิจกรรมเพ่ือการกุศล ให้กับทางโรงพยาบาลสบปราบ ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในและสร้างห้องพระสงฆ์อาพาธ โดยการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นเพ่ือให้ด าเนินงานและการจัดกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เข้ากิจกรรมดี ๆ ที่ทางอ าเภอสบปราบ
ได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการกุศลร่วมกันท าบุญเพ่ือโรงพยาบาลสบปราบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 


