
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

----------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้เชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายอ านาจ สิริป้อ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือเชิญประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิม 
ประธานสภาฯ เติมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๕ โดย

ได้จัดประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหา
สาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง จึงก าหนดจัดประชุมประชาคมระดับอ าเภอ เพ่ือเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ฉบับที่ ๕ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอ าเภอสบปราบ โดยเชิญประธานสภาฯ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมประชุม
ประชาคมในครั้งนี้ กระผมถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสบปราบ ต่อไป ผลการประชุมเป็นประการใด จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔    
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการ

ประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้ตรวจดูอีกครั้ง มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

 

  



-๒- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเสนอสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา กระผมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบลสบปราบ โดยจะขอ

ชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

 ๑. สถานะการคลัง 
     ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
  -เงินฝากธนาคาร จ านวน ๒๔,๒๓๖,๘๐๑.๑๕ บาท 
  -เงินสะสม  จ านวน  ๑๐,๘๔๓,๖๗๔.๓๖ บาท 
  -เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๗,๕๖๒,๒๐๕.๒๓ บาท 
  -รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๒ โครงการ 
                                        ๗๕,๖๙๐.๐๐ บาท 
  -รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน ๑๑ โครงการ ๘๘๗,๗๖๑.-บาท 
 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  ๒.๑ รายรับจริง จ านวน      ๒๘,๑๗๕,๕๒๘.๐๔ บาท 
   - หมวดภาษีอากร จ านวน   ๗๗,๓๖๐.๗๒  บาท 
   - หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน ๑๘๓,๖๔๖.๑๐ บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  ๘๙,๕๗๙.๖๓ บาท 
   - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  - ไม่มี 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน    ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
   - หมวดรายได้จากทุน จ านวน   ๖๗๐.-  บาท 
   - หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน   ๑๒,๐๕๔,๗๑๗.๖๒ บาท 
   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน   ๑๕,๗๔๙,๕๕๓.๙๖ บาท 
  ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  ๔๕,๑๗๗.- บาท 
  ๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน     ๒๓,๒๔๔,๗๑๓.๒๐  บาท 
   - งบกลาง จ านวน   ๑๐,๒๓๗,๓๘๒.-  บาท 
   - งบบุคลากร  จ านวน  ๘,๘๕๘,๗๐๒.- บาท 
   - งบด าเนินการ จ านวน     ๒,๖๐๓,๙๖๓.๒๖ บาท 
   - งบลงทุน  จ านวน    ๗๒๖,๐๒๑.- บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น     -   ไม่มี 
   - งบเงินอุดหนุน  จ านวน  ๗๒๘,๖๔๔.๙๔ บาท 
                                         ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                               จ านวน ๔๕,๑๗๗.๐๐   

                   ๒.๕ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน     ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท 



-๓- 
ล าดับต่อไปเป็นหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ต่อไป 

 ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 รายได้ รายรับจริงปี ๒๕๖๒ ประมาณการปี ๒๕๖๓ ประมาณการปี ๒๕๖๔ 

-หมวดภาษีอากร 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
-หมวดรายได้จากทุน 
-หมวดภาษีจัดสรร 
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

๔56,696.42 
๓๖๑,๙๙๘.๖๐ 

 
0.00 

10,275.๐๐ 
๐.๐๐ 

23,964,269.89 
๑๖,๑๘๐,๒๐๑.๙๗ 

๒๘๕,๐๐๐.๐๐ 
๔๒๒,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓,๐๐๐.๐๐ 
๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖,๖๗๘,๐๐๐.๐๐ 
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๘๕,๐๐๐.๐๐ 
๕๐๗,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๘,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ 40,973,441.88 ๓๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ 
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๒ ประมาณการปี ๒๕๖๓ ประมาณการปี ๒๕๖๔ 
งบกลาง 
งบบุคลากร 
งบด าเนินการ 
งบลงทุน 
งบรายจ่ายอื่น 
งบเงินอุดหนุน 

๑๑,๑๖๐,๐๔๘.๐๐ 
๑๐,๔๐๑,๙๐๕.๐๐ 

3,887,096.92 
1,100,730,00 

๑๗,๙๐๐.๐๐ 
๑,๐๐๐,๘๙๘.๓๗ 

 

๑๑,๓๓๘,๓๐๐.๐๐ 
๑๑,๓๘๔,๕๒๐.๐๐ 

๕,๙๓๑,๖๐๐.๐๐ 
๓,๘๙๐,๕๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๙๘๕,๐๐๐.๐๐ 

๑3,177,2๐๐.๐๐ 
11,752,520.00 

5,312,260.00 
3,730,800.00 

20,000.00 
1,377,220.00  

รวมจ่ายจากงบประมาณ 27,568,578.29 ๓๓,๕๔๙,๙๒๐.๐๐ 35,370,000.00  
 แยกประมาณรายจ่ายตามด้านและแผนงาน ดังนี้ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
๑๑,๖๒๗,๕๒๐.๐๐ 

๘๗๙,๓๐๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

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

 
๒,๙๔๙,๘๖๐.๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๔,๘๓๒,๑๒๐.๐๐ 
๕๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
- แผนงานการเกษตร 

 
๘๑๔,๐๐๐ 

๔๕,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

- แผนงานงบกลาง 
 

๑๓,๑๗๗,๒๐๐.๐๐ 
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ 

 



-๔- 
 

รายละเอียดตามเอกสารแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 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 

  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.๒๕๖๔ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 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.๒๕๖๔  
ปลัด อบต. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัด
เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณนั้น ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
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อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้ง
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึง
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔ ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

  ดังนั้น การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในครั้งนี้
จึงเป็นการตั้งงบประมาณตามแนวทางที่ไดซักซ้อมและตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ทุก
ประการ รวมทั้งได้เน้นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

นายสุรีย์ เทพสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต.แห่งนี้ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 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 
นางอ าพร  ค าภิโล  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ 
นายโต   นันทะวิชัย  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ 
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ 
นายทาน  เตจ๊ะ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒ 
นายศรีจันทร์ ยะเง้ียว  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ 
นายโชคชัย ยะชะระ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ 
นายประวัติ อินจันทร์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ 
นายอ านาจ สิริป้อ จ านวนผู้รับรองครบถ้วนตามระเบียบฯ ขอมติที่ประชุมในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครับ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ ขอได้โปรดยก

มือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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 
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  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  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 

นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 
ประธานสภาฯ 
นางอ าพร ค าภิโล  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ 
นายน้อย ชมภู  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ 
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 
นายโต นันทะวิชัย เสนอชื่อ นายหยัด  ทินวัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
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นางรุ่งทิวารัตน์ มานันชัยอติพร ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ 
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มติเป็นเอก 
ประธานสภาฯ ฉันท์ให้นายหยัด  ทินวัง  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑ เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๑ ต่อไปขอ

เชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ ๒ 
นายเกษม บุญยืน เสนอชื่อ นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอผู้รับรองด้วย 
ประธานสภาฯ 
นายวิโรจน์ อุ่นแก้ว  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ 
นายใหม่ ทาเงิน  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ ๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มติเป็นเอก 
ประธานสภาฯ ฉันท์ให้นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๒ 

ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ ๓ 
นายสุรีย์ เทพสิงห์ เสนอชื่อ นายศรีจันทร์ ยะเง้ียว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอผู้รับรองด้วย 
ประธานสภาฯ 
นางอ าพร ค าภิโล  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ 
นายธนัท วงค์สอน  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มติเป็นเอก 
ประธานสภาฯ ฉันท์ให้นายศรีจันทร์ ยะเง้ียว สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๓  
 สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน ดังนี้ 
  ๑. นายหยัด  ทินวัง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
  ๒. นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
  ๓. นายศรีจันทร์  ยะเงี้ยว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ 
 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 

 



-๘- 
 

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้าง
มาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

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

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

ที่ประชุม เสนอให้ยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ 

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 เสนอให้เริ่มประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๒๑ 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. นายหยัด   ทินวัง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
  ๒. นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
  ๓. นายศรีจันทร์  ยะเงี้ยว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ 
  ๓. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ก าหนดให้มีการยื่นค าแปรญัตติ ต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

  ๔. ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 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 
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น.ส.ธนัฏฐาธร 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 
นายหยัด ทินวัง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาคัดเลือกนายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ เป็น 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ ๑๑ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอนายหยัด ทินวัง  เป็นเลขานุการ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๒ เรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ 
ประธานสภาฯ ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
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 หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงเสนอรายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

 ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องสแกนหาเหล็ก จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๕,๐๐๐.- บาท ทางกอง
ช่างได้ท าการตรวจสอบรายละเอียดก่อนด าเนินการจัดซื้อแล้วปรากฏว่าค าชี้แจง
รายละเอียดตัวอักษรในข้อความคุณลักษณะพ้ืนฐานผิดไปจากมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งจาก
เดิมได้ระบุข้อความว่า มีไฟ LEB สีเขียว/สีแดง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นมีไฟ LED สี
เขียว/สีแดง เพ่ือให้การจัดซื้อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กองช่างจึงเสนอขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
รายละเอียดครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนหาเหล็ก ดังรายละเอียดที่เสนอ เพ่ือ
โปรดพิจารณา 

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาฯ อนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยก

มือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๙ เสียง 
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 ๔.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 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 จึงเสนอรายละเอียดการขออนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเหตุผลและความจ าเป็นตามที่ เสนอ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  ๑๕ (สายบ้านนายประสาท ชุ่มธิ) ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีต
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๑๑ จุด ยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จากข้อเท็จจริง กองช่าง ได้ด าเนินการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ก่อนด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว ปรากฏว่าการวางท่อที่มีการเชื่อมต่อจากเขตเทศบาลต าบลสบปราบ ซึ่งเป็นขนาด
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร หากด าเนินการตามรูปแบบและ
รายการที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วการวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จะไม่สามารถเชื่อมต่อเป็นแนว
ระดับเดียวกันกับขนาดรางระบายน้ าของเทศบาลสบปราบได้ เนื่องจากรางระบายน้ าของ
เทศบาลมีความลึกน้อยกว่าขนาดท่อระบายน้ าที่ อบต.สบปราบ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งหาก
ด าเนินการก่อสร้างอาจจะท าให้เกิดน้ าท่วมขังภายในบริเวณท่อระบายน้ าได้ ท าให้น้ า
อาจจะเอ่อล้นท่วมบริเวณดังกล่าวท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในอนาคตได้ ดังนั้น จึง
มีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงขนาดท่อระบายน้ าให้มีความเหมาะสม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ ๑๕ (สายบ้านนายประสาท ชุ่มธิ) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ที่  ๑๕ 
ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ 
เมตร บ่อพัก ๑๑ จุด ยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการ งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐.- บาท 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ ๑๕ (สายบ้านนายประสาท ชุ่มธิ) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ที่  ๑๕ 
ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ 
เมตร บ่อพัก ๑๑ จุด ยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการ งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐.- บาท 



-๑๑- 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต 
จึงเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณเปลี่ยน ให้สภาฯ ได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง 
๔.๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย นายส าเร็จ  จิตม่ัน 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย รายนายส าเร็จ จิตมั่น 
ประธานสภาฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา อ้างถึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ และตาม 
ปลัด อบต. มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (การต่อใบอนุญาตดูดทราย) ซึ่งนายส าเร็จ จิตมั่น ได้

ยื่นค าขอต่ออนุญาตดูดทราย บริเวณบ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.
ล าปาง เนื้อที่ ๓ ไร่ – งาน – ตารางวา ต่อส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาสบปราบ ซึ่ง
การขอต่ออนุญาตดูดทรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย 
พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑๓ ก าหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีการขออนุญาตออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย 
เพ่ือชันสูตรสอบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุญาตต่อไปนั้น ซึ่งทางส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาสบปราบ 
จึงได้ท าหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน และนายก อบต.สบปราบ ได้ด าเนินการจัดส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 

  ๑. ร.ต.ชูเชิด  ด่านอินถา นายก อบต. สบปราบ 
  ๒. น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา  ปลัด อบต.สบปราบ 
  ๓. นายชัยวัตน์   กลิ่นหอม    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 โดยส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาสบปราบ ได้ก าหนดออกตรวจพิสูจน์ที่ดินในวันที่ 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ดังนั้นผลการพิสูจน์ที่ดินเป็นประการใด
จะน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาการต่อใบอนุญาตดูดทรายต่อไป 

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ การพิจารณาในการต่ออนุญาตดูดทรายรายนายส าเร็จ จิตมั่น โดยจะรอผลการพิสูจน์ที่ดิน

อีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๕.๑ โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการ 
ปลัด อบต. สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี โดยการช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพ

ผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบและช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ โดยการขอรับการช่วยเหลือในการจัดการ
ศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพ่ีน้องของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตมายื่น
ค าขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
สบปราบ สามารถยื่นค าขอภายในก าหนด ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร 
คุณสมบัติผู้สูงอายุ ต้องมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
หรือผู้ที่ผู้น ารับรอง เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นค าขอ ประกอบด้วย 

  ๑. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง 
  ๒. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 
  ๓. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและ

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
  ๔. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นค าขอ 
  ๕. ใบรับรอง (แบบ ศผส.๐๒) ที่นายก อบต. หรือผู้น าชุมชนเป็นผู้รับรอง 
 ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี มอบให้พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ จึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๒ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส. ๖-๘) 
น.ส.ธนฏัฐาธร ด่านอินถา เนื่องด้วยในปัจจุบันกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้จัดท าหนังสือแจ้งการประเมินภาษีท่ีดิน 
ปลัด อบต. และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งแบบแสดงรายการค านวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือแจ้งให้

ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับทราบและมาติดต่อขอยื่นช าระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ นี้ ซึ่งหนังสือแจ้งการประเมินจะมีรายละเอียดของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างชัดเจน หากข้อมูลใดไม่ถูกต้องให้มายื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
โดยให้น าเอกสารมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลง และการค านวณภาษีใน
ปีนี้เป็นฐานในการใช้เป็นข้อมูลในการช าระภาษีในปีต่อๆไปด้วย ส าหรับในปีนี้ ได้รัฐบาลได้
มีมาตรการเยียวยาและบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชนโดยลดหย่อนภาษีให้ร้อยละ ๙๐ 
ของภาษีทั้งหมดที่ค านวณได้ ดังนั้น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์และ
ท าความเข้าใจให้กับประชาชนที่อาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่หรือแนะน าให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของ อบต.สบปราบ และเน้นย้ าให้ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินฯ ให้รีบมาด าเนินการ
ช าระภาษีภายในเดือนสิงหาคมนี้ หรือให้รีบมาติดต่อหากพ้นก าหนดจะมีค่าปรับด้วย 



 

 


