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วันที่  ๙  กนัยายน  พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
อําเภอพนุพิน  จงัหวัดสรุาษฎร�ธาน ี



รายงานการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยวิสามญั  สมยัที ่๓/2557  ครัง้ที่ 1  ประจาํป( 2557   

วันที่  ๙  กนัยายน  พ.ศ. 2557 
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
ผู�มาประชมุ 

1. นายโอฬาร นะมะ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายสุรพล แผ�วบาง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  1 
3. นายจรงศักด์ิ วงศ�กิจพิมาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
4. นายสมศักด์ิ จรัล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
5. นายเสมา ธรรมบดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
๖.    นางประณีต คงดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
๗.    นายอุสมาน อิสิงห�จันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4  
๘.    นายสมเหียะ สระทองไหม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
๙. นายมงคล นิลจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
๑๐. นายสายสัมพันธ� ศรีบุรุษ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
๑๑. นายวิษณุ จันทร�เขียว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  7 
๑๒. นายฐานิสรณ� เศรษฐเชื้อ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   

 
ผู�ลาประชมุ 

     1. นายสารยุทธ พรหมอุบล รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   
๒.    นายวิทยา คงรอด             สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี 6   
 

ผู�เข�าร�วมประชมุ 

1. นายธวัชชัย ทองตําลึง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายประยงค� เกตกรณ� รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
๓.    นายวีระชัย พันธ�ประทุม รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
๔. นายวีระยุทธ วังแช เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
๕. นางสาวปุญชรัสม์ิ พัฒนประดิษฐ�  หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 
 

รวม สมาชิกสภา อบต. ท้ังหมด            14 คน 
 ผู�มาประชุม จํานวน 12 คน 
 ผู�ลาประชุม จํานวน 2 คน 
 ผู�ไม�มาประชุม จํานวน             - คน  
 ผู�เข�าร�วมประชุม จํานวน  5 คน 



บันทกึการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยวิสามญั สมัยที่ ๓/2557  ครัง้ที ่1  ประจาํป( 2557   

วันที่  9  กนัยายน  พ.ศ. 2557  
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
เปLดประชมุเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

              เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�มาลงนามเข�าร�วมประชุม จํานวน ๑2 คน  ครบ
องค�ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข�อ  ๒๕  แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จึงให�
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเข�าห�องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู�บริหาร  และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
ทุกท�าน  เม่ือสมาชิกสภาฯ  มาพร�อมกันแล�วผมขอเปLดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เปSนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓/2557  ครั้งท่ี ๑  ประจําป( 
๒๕๕๗   ต�อไปจะเปSนการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที ่๑ เรือ่งที่ประธานแจ�งให�ที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ�งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 ระเบยีบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 ระเบยีบวาระที ่๓  เรื่องด�วน 
  1.  การพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป(งบประมาณ  

พ.ศ. 2558    
 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 
  1.  การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป( 2557   กรณียังมิได�

ก�อหนี้ผูกพัน   
  2. การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเปSน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลท�าสะท�อน 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๒ รับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ล�ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา อ�านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว (สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2557  ครั้งท่ี 2 
ประจําป( ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7)  ต�อท่ีประชุม 
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ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล       
ท�าสะท�อน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2557   ครั้งท่ี 2  ประจําป( ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี 
15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7  มีสมาชิกสภา อบต. ท�านใดต�องการแก�ไข
หรือไม� 

ท่ีประชุม ไม�มี 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  

ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง ท่ีแล�ว  ด�วยคะแนนเสียง  10  เสียง          
งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา(ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 
2558) ร�างข�อบัญญัติที่เสนอขึ้นมาใหม� 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม คณะผู�บริหารได� เสนอญัตติร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย  ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 2558   เชิญท�านเลขานุการฯ
ชี้แจงข�อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
มีดังนี้ครับ 

 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก�ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   

  มาตรา 87 งบประมาณรายจ�ายประจําป(และงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม
ขององค�การบริหารส�วนตําบล ให�จัดทําเปSนข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล
และจะเสนอได�ก็แต�โดยนายกองค�การบริหารส�วนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  ถ�าในระหว�างป(งบประมาณใดรายจ�ายซ่ึงกําหนดไว�ในงบประมาณไม�พอใช�
จ�ายประจําป(นั้นหรือมีความจําเปSนต�องต้ังรายจ�ายข้ึนใหม�ระหว�างป(งบประมาณ 
ให�จัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  

  เ ม่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเห็นชอบด�วยกับร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป(หรือร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมแล�ว 
ให�เสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ และให�นายอําเภอพิจารณาให�แล�วเสร็จภายใน
สิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติดังกล�าว 

  ถ�านายอําเภอไม�อนุมัติต�องแจ�งเหตุผลและส�งคืนให�สภาองค�การบริหาร  
ส�วนตําบล เพ่ือพิจารณาทบทวนร�างข�อบัญญัตินั้นใหม� หากพ�นกําหนดเวลา
ดังกล�าวแล�วนายอําเภอพิจารณาไม�แล�วเสร็จ ให�ถือว�านายอําเภออนุมัติ          
ร�างข�อบัญญัติดังกล�าว 

  ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีมติยืนยันตามร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป(หรือร�างข�อบัญญัติงบประมาณร�ายจ�ายเพ่ิมเติม ให�
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นายอําเภอ   ส�งร�างข�อบัญญัตินั้นไปยังผู�ว�าราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบ
ห�าวันนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแจ�งมติยืนยันเพ่ือให�ผู�ว�าราชการ
จังหวัดพิจารณาภายในสิบห�าวัน ถ�าผู�ว�าราชการจังหวัดเห็นชอบด�วยกับ         
ร�างข�อบัญญัตินั้น ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดส�งไปยังนายอําเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ�า
ผู�ว�าราชการจังหวัดไม�เห็นชอบด�วยกับร�างข�อบัญญัตินั้นให�ร�างข�อบัญญัตินั้นเปSน
อันตกไป หากพ�นกําหนดเวลาดังกล�าวแล�วยังพิจารณาไม�แล�วเสร็จ ให�ถือว�า      
ผู�ว�าราชการจังหวัดเห็นชอบด�วยกับร�างข�อบัญญัตินั้น 

  ในการพิจารณาร� างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ� ายประจํ าป(หรื อ            
ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม สภาองค�การบริหารส�วนตําบลต�อง
พิจารณาให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัตินั้น เม่ือพ�น
กําหนดเวลาดังกล�าวแล�ว ถ�าสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาไม�แล�วเสร็จ 
ให�ถือว�า   สภาองค�การบริหารส�วนตําบลให�ความเห็นชอบตามท่ีนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลเสนอและให�ดําเนินการตามวรรคสามต�อไป 

  ถ�าข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(ออกไม�ทันป(งบประมาณใหม� ให�
ใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(ในป(งบประมาณท่ีแล�วไปพลางก�อน 

 ในการพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(หรือร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจะแปรญัตติ
เพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได� แต�อาจแปรญัตติได�ในทางลดหรือตัด
ทอนรายจ�าย ซ่ึงมิได�เปSนรายจ�ายท่ีเปSนเงินส�งใช�ต�นเงินกู� ดอกเบ้ียเงินกู� หรือเงินท่ี
กําหนดให�จ�ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค�การบริหาร       
ส�วนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําด�วยประการใดๆ ท่ีมีผลให�
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีส�วนไม�ว�าโดยทางตรงหรือโดยอ�อมในการ
ใช�งบประมาณรายจ�ายจะกระทํามิได� 

  มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลไม�รับหลักการแห�ง
ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(หรือร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
เพ่ิมเติม ให�นายอําเภอต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ประกอบด�วยกรรมการจํานวน
เจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข�อยุติความขัดแย�งโดยแก�ไข ปรับปรุง หรือยืนยัน
สาระสําคัญท่ีบัญญัติไว�ในร�างข�อบัญญัตินั้น  ท้ังนี้ ให�ยึดถือหลักเกณฑ�ตาม
กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนประโยชน�ของท�องถ่ินและประชาชน
เปSนสําคัญ 

  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให�ประกอบด�วยสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลซ่ึงสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซ่ึงเปSน
หรือมิได�เปSนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลซ่ึงนายกองค�การบริหาร      
ส�วนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยให�ต้ังภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลมีมติไม�รับหลักการ และให�กรรมการท้ังหกคนร�วมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคลซ่ึงมิได�เปSนนายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหาร    
ส�วนตําบล เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล และมิได�เปSนสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลคนหนึ่งทําหน�าท่ีเปSนประธานกรรมการดังกล�าวภายใน
เจ็ดวันนับแต�วันท่ีกรรมการครบจํานวนหกคน 
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  ในกรณีท่ีไม�สามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหน�าท่ีเปSนกรรมการหรือประธาน
กรรมการได�ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธาน
กรรมการไม�ปฏิบัติหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�นายอําเภอต้ังบุคคลซ่ึงมิได�เปSน
นายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล เลขานุการ
นายกองค�การบริหารส�วนตําบล และมิได�เปSนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลทําหน�าท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการดังกล�าวให�ครบตามจํานวน 

  ให�คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร�างข�อบัญญัติให�แล�วเสร็จภายใน
สิบห�าวันนับต้ังแต�วันท่ีได�แต�งต้ังประธานกรรมการในคราวแรกแล�วรายงานต�อ
นายอําเภอ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�สามารถพิจารณาให�แล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ให�ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล�ววินิจฉัยชี้
ขาดโดยเร็วแล�วรายงานต�อนายอําเภอ 

  ให�นายอําเภอส�งร�างข�อบัญญัติท่ีผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโดยเร็วแล�วให�นายก
องค�การบริหารส�วนตําบลเสนอร�างข�อบัญญัติดังกล�าวต�อสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติจากนายอําเภอ 
หากนายองค�การบริหารส�วนตําบลไม�เสนอร�างข�อบัญญัตินั้นต�อสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลภายในเวลาท่ีกําหนด ให�นายอําเภอรายงานต�อผู�ว�าราชการ
จังหวัดเพ่ือสั่งให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพ�นจากตําแหน�ง 

  มาตรา ๘๗/๒ ให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห�า ให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบล หากสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลพิจารณาไม�แล�วเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไม�เห็นชอบให�ตรา
ข�อบัญญัตินั้น ให�ร�างข�อบัญญัตินั้นตกไป และให�ใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ในป(งบประมาณป(ท่ีแล�วไปพลางก�อน ในกรณีเช�นว�านี้ให�นายอําเภอเสนอ        
ผู�ว�าราชการจังหวัดให�มีคําสั่งยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

 2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น  พ.ศ.2542 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 หมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ 
  ข�อ 22 ให�ใช�แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปSนแนวทางใน

การจัดทํางบประมาณ  ให�หัวหน�าหน�วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ�าย และให�หัวหน�าหน�วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต�างๆ ของทุกหน�วยงานเพ่ือใช�ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต�อ
เจ�าหน�าท่ีงบประมาณ 

  ข�อ 23 ให�เจ�าหน�าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห� และ
แก�ไขงบประมาณในชั้นต�น แล�วเสนอต�อคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 

 เม่ือคณะผู�บริหารท�องถ่ิน ได� พิจารณาอนุมัติให� ต้ังงบประมาณยอดใดเปSน
งบประมาณประจําป(แล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเปSน       



~ 5 ~ 
 

 

ร�างงบประมาณรายจ�ายเสนอต�อคณะผู�บริหารท�อง ถ่ินอีกครั้ งหนึ่ ง  เ พ่ือ          
คณะผู�บริหารท�องถ่ินได�นําเสนอต�อสภาท�องถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

  ข�อ 24 ในกรณีท่ีคณะผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาแล�วเห็นว�า ไม�สามารถท่ีจะ
นําร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป(เสนอต�อสภาท�องถ่ินได�ทันภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว� ให�เสนอขออนุมัติต�อสภาท�องถ่ิน แล�วรายงายให�ผู�ว�าราชการจังหวัด 
ทราบ สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให�รายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ    
ผู�เปSนหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ 

  ข�อ 25 การพิจารณาให�ความเห็นชอบร�างงบประมาณรายจ�ายของสภา
ท�องถ่ิน และการพิจารณาอนุมัติร�างงบประมาณรายจ�ายของผู�มีอํานาจอนุมัติให�
เปSนไปตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายระเบียบ ข�อบังคับขององค�กรปกครอง        
ส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ 

ประธานสภาฯ เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เสนอร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ครับ 

นายก อบต. ท�านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู�บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  จะได�เสนอ
ร�างข�อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป(  ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
ท�าสะท�อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล
ท�าสะท�อน  จึงขอชี้แจงให�ท�านประธานและสมาชิกทุกท�าน  ได�ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ป(งบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังต�อไปนี้ 

 1. สถานะการคลงั 
 1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
 ในป(งบประมาณ พ.ศ.2557  ณ  วันท่ี  3 กันยายน  พ.ศ.2557 องค�กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จํานวน  33,820,792.74  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม  จํานวน  10,631,169.57  บาท 
 1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  11,993,695.73  บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว�แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได�เบิกจ�าย   
 จํานวน  0  โครงการ   รวม    0.00   บาท 
 1.1.5  รายการท่ีได�กันเงินไว�โดยยังไม�ได�ก�อหนี้ผูกพัน    
 จํานวน  0  โครงการ   รวม    0.00   บาท 
 1.2 เงินกู�คงค�าง   จํานวน    0.00   บาท 
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 2. การบรหิารงบประมาณ ในป(งบประมาณ 2557 ณ วนัที ่3 กันยายน พ.ศ.
2557 

 (1) รายรับจริง จํานวน 20,949,621.23 บาท ประกอบด�วย 
 หมวดภาษีอากร จํานวน 1,654,593.58   บาท 
 หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต   จํานวน 348,171.80   บาท 
 หมวดรายได�จากทรัพย�สิน จํานวน 303,622.79   บาท 
 หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�  จํานวน 173,186.00   บาท 
 หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด จํานวน 151,430.00   บาท 
 หมวดรายได�จากทุน จํานวน 0.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,220,561.06   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 7,098,056.00   บาท 
 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค� จํานวน 10,825,200.00 บาท 
 (3) รายจ�ายจริง จํานวน 13,323,224.29 บาท ประกอบด�วย 
 งบกลาง จํานวน 731,866.00   บาท 
 งบบุคลากร จํานวน 5,423,975.00   บาท 
 งบดําเนินงาน จํานวน 3,553,717.15   บาท 
 งบลงทุน จํานวน 1,893,666.14   บาท 
 งบรายจ�ายอ่ืน จํานวน 0.00   บาท 
 งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,720,000.00   บาท 
 (4) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค�  
  จํานวน  8,967,449.00   บาท 
 (5) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินสะสม จํานวน      0.00 บาท 
 (6) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน    0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณประจาํป(งบประมาณ 2558 
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

รายได� 
รายรบัจรงิ  
ป(  2556 

ประมาณการ  
ป( 2557 

ประมาณการ  
ป( 2558 

รายได�จัดเกบ็       
  หมวดภาษีอากร 2,261,175.46 1,740,000.00 1,896,000.00 
  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 383,431.42 679,800.00 668,300.00 
  หมวดรายได�จากทรัพย�สิน 239,721.63 276,000.00 370,000.00 
  หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย� 
159,798.00 200,000.00 185,000.00 

  หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 54,000.00 90,000.00 135,000.00 
รวมรายได�จดัเกบ็ 3,098,126.51 2,985,800.00 3,254,300.00 

รายได�ทีร่ฐับาลเกบ็แล�วจดัสรรให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,048,091.63 14,766,200.00 13,448,000.00 
รวมรายได�ทีร่ฐับาลเก็บแล�วจดัสรรให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 

14,048,091.63 14,766,200.00 13,448,000.00 

รายได�ทีร่ฐับาลอดุหนุนให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,723,623.00 6,723,000.00 6,723,600.00 
รวมรายได�ทีร่ฐับาลอุดหนนุให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ 

6,723,623.00 6,723,000.00 6,723,600.00 

รวม 23,869,841.14 24,475,000.00 23,425,900.00 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายจ�าย 
รายจ�ายจรงิป( 

2556 
ประมาณการ ป( 

2557 
ประมาณการ ป( 

2558 
จ�ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 554,934.00 1,503,820.00 958,890.00 
  งบบุคลากร 5,381,645.00 6,395,590.00 7,537,260.00 
  งบดําเนินงาน 3,725,338.99 7,248,090.00 7,397,850.00 
  งบลงทุน 4,927,128.50 7,553,500.00 5,734,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,549,500.43 1,774,000.00 1,797,000.00 

รวมจ�ายจากงบประมาณ 16,138,546.92 24,475,000.00 23,425,900.00 
รวม 16,138,546.92 24,475,000.00 23,425,900.00 
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ข�อบัญญตั ิ
ประกอบร�างข�อบญัญัต ิงบประมาณรายจ�าย ประจาํป(งบประมาณ 2558 

ของ องค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน  อําเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎร�ธาน ี
ด�าน ยอดรวม 

ด�านบรหิารงานทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,398,530 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 130,000 

ด�านบริการชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 4,568,990 

  แผนงานสาธารณสุข 175,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห� 99,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,389,490 

  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 190,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 516,000 

ด�านการดาํเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 958,890 

งบประมาณรายจ�ายทั้งสิน้ 23,425,900 

 สําหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  และ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป ประจําป(
งบประมาณ  2558  ตามเอกสารท่ีได�แจกให�สมาชิกทุกท�านแล�วครับ ถ�าสมาชิก
ท�านใดสงสัยหรือมีข�อซักถาม ขอเชิญสอบถามได�ครับ 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมได�พิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ 
พ.ศ. 255๘  ในวาระท่ีหนึ่ง  ข้ันรับหลักการ  อภิปรายและลงมติว�าจะรับ
หลักการแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 255๘  
หรือไม�  

ท่ีประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภา ขออนุญาตนะครับ การพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  ประจําป(งบประมาณ  2558  ขอให�ดูต้ังแต�หน�าท่ี  
๑/5  ถึง  5/5  ซ่ึงจะพิจารณาไปตามหัวข�อ เพ่ือนสมาชิกทันไหมครับ ต�องใช�
เวลาในการพิจารณาหน�อยนะครับไม�ต�องรีบครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเต ิมบ�างครับ 
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ท่ีประชุม ไม�มีข�อสงสัยและสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ในส�วนของการพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณ
รายจ�ายท่ัวไป  ประจําป(งบประมาณ  2558  เพ่ือความสะดวกเชิญเปLดไปหน�า
แผนงานบริหารงานท่ัวไปครับ ซ่ึงจะมีอยู�  2  งาน  คือ  งานบริหารท่ัวไป  หน�า  
๑/๓๕ - 10/35  และงานบริหารงานคลัง หน�า  ๑0/๓๕ - 14/35   ถ�าเพ่ือน
สมาชิกสงสัยเชิญสอบถามได�นะครับ และเพ่ือความรวดเร็วจะพิจารณาเปSน
แผนงานๆ  นะครับ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ไหมครับ เชิญสมาชิกหมู�ท่ี ๔ ครับ 

นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� เรียนท�านประธานและเพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพ กระผม นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๔  บ�านหนองจอก  สงสัยในหน�าท่ี ๔/๓๕  ขอให�เพ่ือนสมาชิก
เปLดไปดู ๔/๓๕ ครับ รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการครับ เพ่ือจ�ายเปSน 

 ๑.  ค�ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ต้ังไว�  ๒๐,๐๐๐  บาท  
 ๒.  ค�าเลี้ยงรับรองในการประชุม  ต้ังไว� ๒๐,๐๐๐ บาท  
 ผมขอถามว�าสองข�อนี้ซํ้าซ�อนกันหรือไม�ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท�านนายก ชี้แจงครับ 

นายก อบต.  ท้ัง ๒ ข�อนี้  แตกต�างกันครับ จากข�อ ๑ ค�ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล   เพ่ือเปSนค�ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเข�ามานิเทศงาน 
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือมาศึกษาดูงาน  ข�อ 2  ค�าเลี้ยงรับรองในการประชุม  เพ่ือ
เปSนค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ี
ได�รับการแต�งต้ังตามกฎหมาย   ซ่ึงในส�วนนี้น�าจะเปSนส�วนสํานักปลัดท่ีแยกออกมา  
เชิญหัวหน�าสํานักปลัดชี้แจงครับ 

หัวหน�าสํานักปลัด เรียนท�านประธานสภา  ท�านสมาชิกสภา  และคณะผู�บริหารท่ีเคารพทุกท�าน  
ดิฉัน  นางสาวปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ�  ตําแหน�ง  หัวหน�าสํานักงานปลัด  ขอ
เรียนชี้แจงในส�วนของรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการค�ะ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันท่ี  28 กรกฎาคม 2548  
ได�กําหนดหลักเกณฑ�ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต้ังงบประมาณและเบิกจ�ายเงิน
ค�ารับรองหรือค�าเลี้ยงรับรอง  โดยให�ต้ังรวมไว�ในแผนงานเดียว  ในหมวด
ค�าตอบแทน ใช�สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  
และให�เขียนคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ�ายโดยแยกค�ารับรองเปSน  2  
ลักษณะ  คือ  (1)  ค�ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให� ต้ัง
งบประมาณได�ไม�เกินป(ละ 1%  ของรายได�จริงของป(งบประมาณท่ีล�วงมาโดยไม�
รวมรายได�จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู�  เงินจ�ายขาดจากเงินสะสม  และเงินท่ี
มีผู�อุทิศให�  (2)  ค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท�องถ่ิน หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ  ท่ีได�รับการแต�งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว�างองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับ
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รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนให�อยู�ในดุลยพินิจของผู�บริหารท�องถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีต้ัง
จ�ายไม�รวมอยู�ในข�อ (1)  ค�ะ  

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยในแผนงานบริหารงานท่ัวไปอีกบ�างครับ ถ�าหากมี
ข�อสงสัยเชิญได�นะครับ และขอให�เพ่ือนสมาชิกดูรายละเอียดทีละรายการให�ครบ
ทุกหน�านะครับ  

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท�านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกครับ กระผม นายเสมา  ธรรมบดี   
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๓ บ�านท�าสะท�อน ขอสอบถาม หน�า 7/35 ครับ รายการ
จัดซ้ือเครื่องขยายเสียง  ท่ีตั้งซ้ือชุดไมล�ลอย  ทําไมไม�ใช�ไมค�ห�องประชุมครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกครับ  ในหน�า 7/35  ค�าครุภัณฑ�โฆษณาและ
เผยแพร�   ค�าจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง  นั้น  วัตถุประสงค�จริงๆ  เพ่ือใช�ในห�อง
ประชุมสภา  แต�ท่ีไม�ได�จัดซ้ือเปSนไมค�ห�องประชุมเนื่องจากห�องประชุมของ
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เปSนห�องอเนกประสงค�  มีการจัดกิจกรรม 
และหน�วยงานอ่ืนเข�าร�วมใช�ห�องประชุม  ต�องมีการเคลื่อนย�ายโต̀ะบ�อยครั้ง  การ
ใช�ไมค�ห�องประชุมจึงไม�สะดวก  จําเปSนต�องใช�ไมค�ลอยแทน  จํานวน 4 ตัว และ
ขาต้ังไมค�  จํานวน 5 ตัว (แบบสั้น  4  ตัว, แบบยาว  1  ตัว)  เพ่ือสะดวกในการ
เคลื่อนย�ายและสามารถประยุกต�ใช�กับกิจกรรมกลางแจ�งได� เช�น การแข�งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี  เพราะถ�าเปSนไมค�ห�องประชุม จะทําให�เคลื่อนย�ายลําบาก ครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยเพ่ิมเติมบ�างครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีข�อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าท่ีประชุมไม�มีข�อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมผมขอให�พิจารณาในแผนงานต�อไป
ครับ แผนงานรักษาความสงบภายใน  หน�า 14/35  เชิญเพ่ือนสมาชิกครับ หาก
มีข�อสงสัยจะซักถามหรือสอบถามเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีข�อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ เม่ือไม�มีท�านใดมีข�อสงสัยในแผนงานรักษาความสงบภายใน  ผมขอให�พิจารณา
แผนงานต�อไปเลยนะครับ  แผนงานการศึกษา  หน�า 15/35 – 21/35  มี
สมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยหรือสอบถามบ�างครับ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนประธานและเพ่ือนสมาชิกครับ กระผม นายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิก
สภาฯ  หมู�ท่ี 4  บ�านหนองจอก ครับ  จากท่ีผมได�สังเกตงบลงทุนด�านครุภัณฑ�ใน
การติดต้ังระบบ network wifi  มีท้ังหมด  7  หมู�บ�าน  ซ่ึงแยกเปSนหมู�บ�านละชุด  
ผมขอทราบรายละเอียดในการติดต้ังครับ ลักษณะโครงการถ�าเปSนลักษณะนี้
อาจจะเปLดโอกาสให�ผู�รับเหมารายย�อยเข�ามาประมูลนะครับ ผมคิดว�าน�าจะเปSน
โครงการเดียวกันรวมงบประมาณเข�าด�วยกันเปSนการติดต้ังท้ังตําบลเลยครับ ผม
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คิดว�าถ�าเปSนเช�นนี้ก็จะเปSนการตกลงราคา และการตกลงราคาก็น�าจะเปSนบริษัท
เดียวกันอยู�แล�ว ขอแจ�งท�านประธานพิจารณาอีกครั้งขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท�านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต. การติดต้ังระบบ network wifi  มีท้ังหมด  7  หมู�บ�าน  ซ่ึงแยกเปSนหมู�บ�านละชุด  
แต�ถ�าจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างจริงๆ  ต�องทําพร�อมกันเพราะเปSนโครงการ
ประเภทเดียวกัน  เม่ือรวมกันแล�วงบประมาณ  609,000  บาท  ซ่ึงเกินหนึ่ง
แสนบาท  จะต�องเปSนการสอบราคานะครับ  ไม�สามารถแยกมาตกลงราคาได�ครับ 

นายมงคล  นิลจันทร� เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท�านครับ  กระผม นายมงคล  นิลจันทร� 
สมาชิกสภาฯ  หมู� ท่ี 5 บ�านเขาพลู ผมสงสัยในส�วนของค�าตอบแทนครับ 
ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปSนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีทุก
แผนงานใช�ไหมครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกครับ ในทุกๆ  แผนงานจะมีค�าตอบแทนผู�
ปฏิบัติราชการอันเปSนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงเปSนเงิน
ประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเปSนกรณีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
การกําหนดเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเปSนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปSนเงินรางวัล
ประจําป(แก�พนักงานส�วนท�องถ่ิน ให�เปSนรายจ�ายอ่ืนขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2557  หรือเรียกง�ายๆ ว�า  โบนัสของข�าราชการ ซ่ึงต้ังไว�  3  เท�า 
สําหรับฝlายบริหารก็ต�องปรึกษาเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน เพราะเราต�องทํางานร�วมกัน
ไม�ใช�อยู�ท่ีฝlายบริหารฝlายเดียว เพราะในช�วงป(งบประมาณ 2557  จะต�องจ�าย
โบนัสให�พนักงานและทางฝlายบริหารต�องการจะให�เพ่ือนสมาชิกมีส�วนร�วม ในการ
ประเมินและการตัดสินใจด�วย  เพราะเพ่ือนสมาชิกบางท�านก็เข�ามาในสํานักงาน
องค�การบริหารส�วนตําบลทุกวันซ่ึงเห็นการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. เปSน
อย�างไร ผมจะไม�ใช�อํานาจในการบริหารในการตัดสินใจ ซ่ึงตอนนี้กําลังดําเนินการ
อยู� ซ่ึงจะตัดเลยก็ไม�ได� เพราะเปSนระเบียบและเปSนกําลังใจให�กับพนักงาน 

นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท�านครับ กระผม นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 4 บ�านหนองจอก เก่ียวกับเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเปSนกรณี
พิเศษของพนักงานทุกหน�วยงานครับ  ผมขอเรียนอย�างนี้ครับว�างบประมาณส�วนนี้
เปSนเงินพิเศษ  งบประมาณท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีของฝlายบริหารท่ีจะต�องพิจารณา
ก�อนท่ีจะส�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณเข�าสภา  ถ�าให�ฝlายสภาพิจารณาตัดสินใจจะ
หนักสักนิดนะครับ เพราะว�างบประมาณส�วนนี้อยู�กับฝlายบริหารซ่ึงพอสิ้นป(จะจัด
ให�พนักงาน  1 - 3  เท�า  ก็เปSนอํานาจของฝlายบริหารและส�วนงบประมาณท่ี
เหลือนั้นจะตกเปSนเงินสะสมครับท�านประธาน คือความจริงนั้นเปSนอํานาจของ
ฝlายบริหารครับ  ขอบคุณครับ 

นายก อบต. จริงอยู�ครับท่ีงบประมาณส�วนนี้เปSนอํานาจของฝlายบริหาร แต�ผมต�องการให�เพ่ือน
สมาชิกมีส�วนร�วมในการคิดการตัดสินใจ ซ่ึงจะได�ช�วยควบคุมกํากับดูแลการทํางาน
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ของพนักงานอีกทางหนึ่ง  สมาชิกทุกท�านมีสิทธิช�วยดูแล เงินภาษีของประชาชน 
แต�ถ�าให�ทางผู�บริหารตัดสินใจเพียงฝlายเดียวก็ได�ครับไม�มีปmญหาครับ แต�ผมอยาก
ให�ทุกท�านมีส�วนร�วมช�วยกันคิด  ซ่ึงเพ่ือนสมาชิกก็สามารถท่ีจะช�วยออกความ
คิดเห็นว�าป(นี้เหมาะสมท่ีจะให�เงินโบนัส ป(นี้จะให�เท�าไหร�ดี  ผมอยากให�คุยนอก
รอบพร�อมกันทุกฝlายอีกที  ซ่ึงไม�ใช�ว�าจะให�สมาชิกมาให�พนักงานเกลียดไม�ใช�ครับ 
ซ่ึงผมอยากให�คิดว�า ป(นี้จะให�ไหมจะให�เท�าไหร�  ในข้ันตอนนี้ป( 2557  พนักงาน
กําลังทําผลงานหลังจากประเมินผลงานเสร็จ  ก.อบต.จังหวัดฯ อนุมัติ  ก็จะส�งให�
ฝlายบริหาร เพ่ือพิจารณาว�าจะให�เท�าไหร�  ก่ีเท�า  ก่ีเปอร�เซ็นต�  ท่ีอ่ืนจะเปSนฝlาย
บริหารตัดสินใจ แต�ผมต�องการให�เพ่ือนสมาชิกมีส�วนร�วมในการคิดการตัดสินใจ  
แต�ถ�าเพ่ือนสมาชิกท�านใดไม�ประสงค�จะมามีส�วนร�วมก็ไม�เปSนไรครับ ฝlายบริหารก็
ทําได�ครับ  

นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท�านครับกระผม นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� 
สมาชิกสภาฯ  หมู�ท่ี 4  บ�านหนองจอก  ผมเห็นด�วยกับท�านนายกครับในการนัด
คุยกันทุกฝlาย ถ�าให�เรามาตัดสินใจแบบนี้ผมว�าไม�ค�อยจะดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ�างครับ  

ท่ีประชุม ไม�สมาชิกท�านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าไม�มีท�านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอให�เพ่ือนสมาชิกเปLดไปท่ีแผนงานสาธารณสุข  
หน�า 22/35  ครับ  มีท�านใดมีข�อสงสัยจะสอบถามบ�างไหมครับ 

ท่ีประชุม ไม�สมาชิกท�านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าไม�มีข�อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข�าสู�แผนงานสังคมสงเคราะห� หน�า 
22/35 - 23/35  ครับ มีท�านใดมีข�อสงสัยจะสอบถามบ�างไหมครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีข�อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าไม�มีข�อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข�าสู�แผนงานเคหะและชุมชนครับ 
หน�าท่ี 23/35 - 32/35  ครับ ซ่ึงจะมีค�าใช�จ�ายของกองช�างท้ังหมด  และงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   ให�สมาชิกเปLดไปดูทีละหน�านะครับ  มีท�านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ�างไหมครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าไม�มีข�อสงสัย  การอภิปราย  หรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอไปแผนงานต�อไปเลย
นะครับ  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 32/35  มีเพ่ือนสมาชิกจะ
อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ�างไหมครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ถ�าไม�มีข�อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอไปแผนงานต�อไปนะครับ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 33/35 – 34/35  มีเพ่ือนสมาชิกท�าน
ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ�างไหมครับ 

นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน กระผม นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� 
สมาชิก อบต. หมู�ท่ี ๔ บ�านหนองจอก  ผมขออนุญาตย�อนไปหน�า 28/35 ครับ 
ในหัวข�อค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� เพ่ือเปSนค�าซ�อมแซมบํารุงโครงสร�าง
ของครุภัณฑ�ขนาดใหญ� เช�น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ได�แก� ยกเครื่องใหม� ปะผุ 
ทําสีท้ังคัน การเปลี่ยนครัชซี  ซ่ึงไม�รวมถึงค�าซ�อมบํารุงรักษาตามปกติ  หรือค�า
ซ�อมกลาง  และให�เพ่ือนสมาชิกเปLดไปดูหน�าท่ี 32/35 ครับ งบลงทุน  ค�า
ครุภัณฑ�  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  ซ่ึงมีรายละเอียดเหมือนกันอีกครับ 
ผมว�างบประมาณส�วนนี้ซํ้าซ�อนหรือเปล�าครับเพราะเหมือนกันครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท�านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต. งบประมาณท้ัง 2 งบนี้เปSนงบประมาณคนละส�วนกันครับ เพราะรถแต�ละคันนั้น
จะอยู�คนละส�วนกันครับ เช�น รถขยะสังกัดสํานักปลัด หน�า 32/35 นั้นสังกัด
สํานักปลัด และหน�า 28/35  เปSนรถท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกองช�างครับ 

หัวหน�าสํานักปลัด เรียนท�านประธานสภา  ท�านสมาชิกสภา  และคณะผู�บริหารท่ีเคารพทุกท�าน 
สําหรับค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  จะเห็นได�ว�า  มีการต้ังจ�ายไว�ในหลาย
แผนงาน  ขอเรียนชี้แจงว�า  ไม�ได�เปSนการต้ังงบประมาณท่ีซํ้าซ�อนค�ะ  แต�
เนื่องจากเครื่องจักรกล และยานพาหนะของ อบต. มีอยู�หลายคัน  และแต�ละคันก็
อยู�ต�างสังกัดส�วนราชการกันตามลักษณะการใช�งาน เช�น  บางคันสังกัดสํานักปลัด  
บางคันสังกัดกองช�าง  ส�วนรถบรรทุกขยะก็อยู�ในงานกําจัดขยะและมูลฝอย  จึง
ต�องต้ังงบประมาณ สําหรับเปSนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  แยกส�วนกัน
ค�ะ  

นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน กระผม นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� 
สมาชิก อบต. หมู�ท่ี ๔  บ�านหนองจอก  ขอให�เพ่ือนสมาชิกดูท่ีหน�า 10/35 ครับ 
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  เพ่ือเปSนค�าซ�อมแซมบํารุงรักษา โครงสร�าง
ครุภัณฑ�ขนาดใหญ�  เช�น  เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ได�แก� การยกเครื่องใหม�   
ปะผุ ทําสีท้ังคัน เปลี่ยนครัชซี  ซ่ึงไม�รวมถึงค�าบํารุงรักษาจากงบปกติหรือค�าซ�อม
กลาง ครับ ถ�าว�าเปSนของส�วนนี้แล�วผมขอถามว�ารถท่ีใช�ของส�วนราชการของ 
อบต. ใช�รถคันเดียวกันหรือไม�ครับ เช�น จะใช�คันดําหรือคันขาว ผมถามว�าใช�แห�ง
เดียวกันหรือไม� ส�วนสํานักปลัดใช�คันดําหรือไม�ส�วนคลังจะใช�คันขาวหรือไม� 

นายก อบต. ในเรื่องนี้รายการแยกกันครับเพราะรถยนต�ส�วนกลางท่ีใช�ประจําสํานักงานมีอยู� 2 
คันครับ และยังมีรถอ่ืนอีกเช�นรถกระเช�า รถบรรทุกขยะ รถคันเขียว รถเกรด 
รถด้ัม ขอเชิญฝlายงบประมาณชี้แจงครับ 
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หัวหน�าสํานักปลัด เรียนท�านประธานสภา  ท�านสมาชิกสภา  และคณะผู�บริหารท่ีเคารพทุกท�าน  การ
ต้ังงบประมาณค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  จะใช�หลักว�า  ครุภัณฑ�นั้น  
ตอนท่ีจัดหามาส�วนราชการใดเปSนผู�จัดหาหรือเปSนผู�ดูแลรักษา  เม่ือจะบํารุงรักษา
หรือปรับปรุงส�วนราชการนั้นก็ต�องรับผิดชอบในการบํารุงรักษาหรือปรับปรุง     
เช�น  รถคันดําอยู�สังกัดสํานักปลัด และรถขยะก็อยู�ในงานกําจัดขยะ ส�วนโยธาจะมี
รถคันขาวและอีกหลายคันท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ  ซ่ึงครุภัณฑ�อยู�ส�วนไหนก็ต�อง
ต้ังงบประมาณในส�วนนั้นค�ะ  แต�ในส�วนของการใช�งานจริงๆ  ก็ต�องเอ้ือเฟnoอกัน
ตามความจําเปSนและความเร�งด�วนของการปฏิบัติงานค�ะ   

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยท่ีจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ�างครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีข�อสงสัยท่ีจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ เม่ือไม�มีท�านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอไปท่ีแผนงานต�อไป  แผนงาน
งบกลางครับ เชิญเพ่ือนสมาชิกดูหน�า 34/35 - 35/35 ครับ ซ่ึงจะเปSนแผนงาน
สุดท�ายนะครับ  และหากมีเพ่ือนสมาชิกท�านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมก็เชิญ 
นะครับ  

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน กระผม นายสมเหียะ  สระทองไหม 
สมาชิก อบต. หมู�ท่ี ๔ บ�านหนองจอก จากท่ีผมดูร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ส�วนใหญ�แล�วจะอยู�ในท�องถ่ินนิดเดียว
แต�อยู�ท่ีสํานักงานเยอะ งบพัฒนาพ้ืนท่ีผมดูแล�ว  เฉลี่ยร�อยละ 10  น�าจะได� ผม
เองก็ไม�สบายใจนะครับถ�าพ่ีน�องประชาชนถาม  ผมเองก็ตอบลําบากครับ 
ประชาชนเสนอในแผนพัฒนาสามป(ว�าจะทําตอนไหนท่ีไหนแต�พอมาดูใน
ข�อบัญญัติแล�วไม�มี อันนี้ผมเองไม�สบายใจเปSนอย�างยิ่ง ขอให�ท�านประธาน
พิจารณาว�าของท�านประธานมีแบบนี้บ�างไหม และตําบลท�าสะท�อนท้ังตําบลถือว�า
เปSนตําบลท่ีทําการเกษตรนะครับไม�มีข�อไหนเลยท่ีจะเข�าไปดูแลพ่ีน�องด�าน
การเกษตรเลย ขอให�ท�านประธานพิจารณาและให�ท�านนายกชี้แจงด�วยครับ 

นายก อบต. ตามกฎหมายรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให�ท�องถ่ิน 35% ตอนนี้งบประมาณท่ีจัด
ให�ท�องถ่ิน 27.7% ท่ัวประเทศ  ตอนนี้พยายามปรับงบประมาณของป(ท่ีผ�านมาท่ี
เราไม�ได�ใช� ปรับมาอยู�ในงบ  ซ่ึงฝlายบริหารไม�ได�นิ่งเฉย  เนื่องจากต�องหา
งบประมาณจากหน�วยงานข�างนอก  เช�น งบจากกรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  งบจาก  อบจ.  สํานักงานเลขาธิการของพระมหากษัตริย�  ซ่ึงขณะนี้ได�
ดําเนินการส�งเรื่องไปแล�วจํานวน ๔ หมู�บ�าน ได�แก�  หมู�ท่ี ๔, ๕, ๖ และ ๗  ซ่ึงถ�า
หากรองบประมาณจาก อบต. อย�างเดียวไม�เพียงพอ  เช�น  ในหมู�ท่ี ๔  อบต. ได�
งบประมาณจากหน�วยงานภายนอก  2 ล�านกว�า และในส�วนท่ีพ่ีน�องประชาชน
ได�รับความเดือดร�อนจริง  เพ ื่อนสมาชิกทุกท�านสามารถมาแจ�งกับผู�บริหารได�ครับ  
ขอให�อยู�ในอํานาจหน�าท่ีเราจะหาแนวทางช�วยเหลือกันครับ  เพราะทุกคนก็อาสา
เข�ามาแล�วเหมือนกันนะครับ  และงบประมาณท่ีจะผ�านในข�อบัญญัตินี้ถ�าเพ่ือน
สมาชิกคิดว�าได�งบประมาณน�อย  ผมก็ยอมรับว�ามันน�อยจริง  เพราะรายรับเรามี
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น�อยแต�ค�าใช�จ�ายซ่ึงเปSนรายจ�ายประจําเราเยอะ  มันด้ินไม�ออกแล�วนะครับ  ทุก
ท�านก็ไปชี้แจงกับพ่ีน�องประชาชนว�าเดือดร�อนตรงไหนให�มาปรึกษากับนายกได� 
และเราก็มีวิธีการอีกหลายวิธีท่ีจะดําเนินการช�วยเหลือ อยู�ท่ีเพ่ือนสมาชิกจะมาคุย
กันว�าตรงนี้จะได�ไหมจะหางบประมาณจากไหน  เรายังมีวิธีการอีกเยอะท่ีจะหา
เงินเข�า อบต.ได�ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สําหรับในเรื่องร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดยังมีข�อสงสัยท่ีจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก
บ�างครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีข�อสงสัยท่ีจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าไม�มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอเข�าสู�การลงมติ
วาระท่ีหนึ่ง ว�าจะรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือไม�  ขอให�เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  ด�วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการต�อไปเปSนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ
ท�านเลขานุการสภาชี้แจงข�อกฎหมายครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 หมวด 3 ญัตติ 
  ข�อ ๔๓  ร�างข�อบัญญัติต�องแบ�งเปSนข�อและมีบันทึกดังต�อไปนี้ 
   (๑) หลักการของร�างข�อบัญญัติ 
   (๒) เหตุผลท่ีเสนอร�างข�อบัญญัติ 
 การเสนอร�างข�อบัญญัติให�เปSนไปตามแบบท�ายระเบียบนี้ 
 เม่ือประธานสภาท�องถ่ินได�รับญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจแล�วเห็นว�า

ถูกต�องให�ส�งสําเนาแก�สมาชิกสภาท�องถ่ินล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสามวันก�อนวัน
ประชุม  เว�นแต�เปSนการประชุมอันรีบด�วน  แต�ไม�ให�น�อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อน
กําหนดเวลานัดประชุม  ถ�าตรวจแล�วเห็นว�าไม�ถูกต�องให�แจ�งผู�เสนอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต�วันท่ีได�รับญัตตินั้น  เว�นแต�เปSนญัตติร�างข�อบัญญัติเก่ียวด�วยการเงินท่ี
ไม�มีคํารับรองของผู�บริหารท�องถ่ิน  ให�ประธานสภาท�องถ่ินส�งร�างข�อบัญญัติ
ดังกล�าวไปยังผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือพิจารณาให�คํารับรองหากผู�บริหารท�องถ่ินไม�แจ�ง
ผลการพิจารณาให� คํารับรองให�ทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับ          
ร�างข�อบัญญัติดังกล�าวจากประธานสภาท�องถ่ินให�ประธานสภาท�องถ่ินแจ�งให�     
ผู�เสนอทราบโดยเร็ว 

  ข�อ ๔๕ (วรรคสาม)  ญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม�ได� และในการพิจารณาวาระท่ีสองให�กําหนดระยะเวลาเสนอ          
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คําแปรญัตติไว�ไม�น�อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต�สภาท�องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�าง
ข�อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข�อ 47  ในการพิจารณาญัตติร�างข�อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให�ท่ีประชุมสภา
ท�องถ่ินปรึกษาในหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติและลงมติว�าจะรับหลักการแห�ง            
ร�างข�อบัญญัตินั้นหรือไม� หากมีสมาชิกสภาท�องถ่ินประสงค�จะอภิปราย ห�ามไม�ให�
ลงมติก�อนท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินได�อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล�ว 

 เพ่ือประโยชน�แก�การพิจารณาร�างข�อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท�องถ่ินจะให�
คณะกรรมการสภาท�องถ่ินพิจารณาก�อนรับหลักการก็ได� 

  ข�อ 49  ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีสภาท�องถ่ินลงมติรับหลักการแล�ว ถ�าจะต�อง
ส�งให�คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให�ประธานสภาท�องถ่ินส�งร�างข�อบัญญัติ
นั้นไปให�คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท�องถ่ิน
จะต�องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติด�วย 

  ภายในระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท�องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู�บริหารท�องถ่ินหรือสมาชิกสภาท�องถ่ินผู�ใดเห็นควรจะแก�ไขเพ่ิมเติมร�างข�อบัญญัติ
ก็ให�เสนอคําแปรญัตติล�วงหน�าเปSนหนังสือ โดยให� แปรญัตติเปSนรายข�อ และเสนอ
ต�อประธานคณะกรรการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเปSนผู�แปรญัตติจะต�องมี
สมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข�อ 50  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได�พิจารณาแล�ว จะต�องเสนอร�าง
ข�อบัญญัตินั้นตามร�างเดิม และตามท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม พร�อมท้ังรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต�อประธานสภาท�องถ่ิน  รายงานนั้นอย�างน�อยจะต�องระบุว�า 
ได�มีหรือไม�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข�อใดบ�าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด�วยการแปรญัตตินั้นเปSนประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด�วย และให�
ประธานสภาท�องถ่ินส�งรายงานนั้นแก�สมาชิกสภาท�องถ่ินไม�น�อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก�อนวันประชุมพิจารณา เว�นแต�กรณีต�องพิจารณาเปSนการด�วน 

  ให�คณะกรรมการแปรญัตติไปร�วมประชุมสภาท�องถ่ินด�วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข�อสงสัยต�างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

 หมวด 4  งบประมาณ 
  ข�อ ๕๘ ญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณ ให�ผู�บริหารท�องถ่ินยื่นต�อสภา

ท�อง ถ่ินตามแบบและวิธี การภายในระยะเวลา ท่ี กํ าหนดไว� ในระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณ 

  ข�อ 59 การแปรญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได�เฉพาะการขอ
ลดรายจ�ายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ�าย และต�องมีจํานวนสมาชิก
สภาท�องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติให�เสนอล�วงหน�าเปSน
หนังสือต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท�องถ่ินกําหนด
ตามข�อ 45 วรรคสาม และข�อ 49 วรรคหนึ่ง                
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  ข�อ 60 ห�ามไม�ให�แปรญัตติรายจ�ายข้ึนใหม� หรือเพ่ิมเติมรายจ�าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค�ของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ�าย เว�นแต�จะได�รับคํา
รับรองจากผู�บริหารท�องถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผู�บริหารท�องถ่ินเปSนผู�แปรญัตติ 

  ข�อ 61 ห�ามไม�ให�แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซ่ึงมีข�อผูกพันอย�างใด
อย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ 

  (1) ดอกเบ้ียและเงินส�งใช�ต�นเงินกู� 
  (2) รายจ�ายซ่ึงเปSนจํานวนเงินท่ีต�องจ�ายตามกฎหมาย 
  ถ�ามีปmญหาว�า รายจ�ายรายการใดมีข�อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม�  ให�

ประธานสภาท�องถ่ินเปSนผู�วินิจฉัยชี้ขาด 

  ข�อ 62  เม่ือได�อภิปรายไปพอสมควรแล�ว ถ�าสมาชิกสภาท�องถ่ินเสนอญัตติ
ขอให�ปLดอภิปราย เพ่ือให�ลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
หรือไม� หรือส�งให�คณะกรรมการสภาท�องถ่ินพิจารณาก�อนรับหลักการ ต�องมี
สมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองไม�น�อยกว�าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีอยู�ในท่ี
ประชุม 

  ข�อ 103 คณะกรรมการสภาท�องถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
  (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ิน  มีจํานวนไม�

น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือบุคคลท่ี

ไม�ได�เปSนสมาชิกสภาท�องถ่ิน  มีจํานวนไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 
  ข�อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท�องถ่ิน มีหน�าท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยู�ในกิจการของสภาท�องถ่ิน แล�วรายงานต�อสภาท�องถ่ิน 
 สภาท�องถ่ินอาจแต�งต้ังคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา

ท�องถ่ินเปSนกรณีพิเศษ 
  ข�อ 105  ภายใต�บังคับข�อ 103 และข�อ 104 สภาท�องถ่ินมีอํานาจเลือก

สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได�เปSนสมาชิกสภาท�องถ่ินเปSนคณะกรรมการ
สภาท�องถ่ินชุดต�างๆ ตามความจําเปSนแก�กิจการในหน�าท่ีของสภาท�องถ่ิน ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (3) คณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติ 
  (๔) คณะกรรมการอ่ืน ตามท่ีสภาท�องถ่ินเห็นสมควร 
  ข�อ 107  ภายใต�บังคับข�อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน ให�

สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือบุคคลท่ี
ไม�ได�เปSนสมาชิกสภาท�องถ่ินแล�วแต�กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินเปSนผู�เสนอ
ต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองไม�น�อยกว�าสองคน  ส�วนกรณีท่ีผู�บริหารท�องถ่ิน
เปSนผู�เสนอไม�ต�องมีผู�รับรอง 

  การเสนอชื่อให�เสนอได�โดยไม�จํากัดจํานวน เว�นแต�ท่ีประชุมมีมติเปSนอย�าง
อ่ืน และให�นําวิธีการเลือกตามข�อ 12 มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
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   ข�อ ๑๐๘  เม่ือมีญัตติจะต�องให�คณะกรรมการสภาท�องถ่ินพิจารณา ให� 
    ประธานสภาท�องถ่ินส�งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน ซ่ึงมีหน�าท่ีตรง 
    กับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส�งให�คณะกรรมการสภาท�องถ่ินท่ี 
    สภาท�องถ่ินต้ังข้ึนเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น 

ข�อ ๑๐๙  การนัดประชุมและเปLดประชุมคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน   
ครั้งแรกให�เปSนหน�าท่ีของเลขานุการสภาท�องถ่ิน 

ให�คณะกรรมการสภาท�องถ่ินคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท�องถ่ินคณะนั้นๆ 

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท�องถ่ินต�องมีกรรมการมาประชุมไม�
น�อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปSนองค�ประชุม 

มติของคณะกรรมการสภาท�องถ่ินให�ถือเสียงข�างมาก กรณีคะแนนเสียง
เท�ากันให�ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

   ข�อ ๑๑๐  ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีสภาท�องถ่ินลงมติรับหลักการ และส�ง 
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข�อ ๔๙ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ 
    พิจารณาแล�วจะต�องเสนอร�างข�อบัญญัตินั้นตามร�างเดิมและตามท่ีมีการแก�ไข 
    เพ่ิมเติม พร�อมท้ังรายงานย�อยื่นต�อประธานสภาท�องถ่ิน 

รายงานย�อตามวรรคหนึ่งอย�างน�อยต�องระบุว�า ได�มีหรือไม�มีการแก�ไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข�อใดบ�าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ       
แปรญัตติเก่ียวด�วยการแปรญัตตินั้นเปSนประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด�วย 

ข�อ ๑๑๒  เม่ือคณะกรรมการสภาท�องถ่ินมีมติให�เชิญบุคคลใดมาแถลง
ข�อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระทําหรือเรื่องท่ีพิจารณาอยู�นั้น ให�เชิญ
ในนามของประธานกรรมการคณะนั้น 

ข�อ ๑๑๓  สมาชิกสภาท�องถ่ิน ผู�บริหารท�องถ่ิน หัวหน�าส�วนราชการ
ประจําขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือผู�ท่ีได�รับอนุญาตจากประธาน
กรรมการสภาท�องถ่ินมีสิทธิเข�าฟmงการประชุมของคณะกรรมการสภาท�องถ่ินได� 
เว�นแต�เปSนการประชุมลับ 

   ในกรณีเปSนการประชุมลับ ผู�มีสิทธิเข�าฟmงการประชุมจะต�องเปSนผู�ท่ีมีส�วน
    เก่ียวข�องกับการ ประชุม ซ่ึงได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท�องถ่ินนั้น 
    เท�านั้น 

 ผู�มีสิทธิเข�าไปนั่งฟmงการประชุมของคณะกรรมการสภาท�องถ่ินตาม   
วรรคหนึ่งและวรรคสอง จะแสดงความเห็นได�เม่ือประธานกรรมการสภาท�องถ่ิน
อนุญาตหรือขอให�แสดงความคิดเห็น 
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ข�อ ๑๑๔  ภายใต�บังคับข�อ ๑๑๓ ผู�เสนอญัตติ หรือผู�บริหารท�องถ่ินมี
สิทธิไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นต�อคณะกรรมการแปรญัตติได�ตลอดระยะเวลาการ
พิจารณาญัตตินั้น ส�วนผู�แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได�เฉพาะท่ีได�ขอแปรญัตติไว� 

ข�อ ๑๑๕  คณะกรรมการสภาท�องถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเม่ือใด ให�แจ�ง
ให�ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ผู�เสนอญัตติ และผู�แปรญัตติทราบ
ล�วงหน�า ไม�น�อยกว�ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก�อนกําหนดเวลานัดประชุม 

เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการสภาท�องถ่ินตามกําหนดท่ีนัดหมาย ถ�าผู�
แปรญัตติไม�มาชี้แจงตามนัดเปSนเวลาเกินกว�าสามสิบนาที นับแต�เวลาท่ี
คณะกรรมการสภาท�องถ่ินได�เริ่มประชุมในวันนั้นให�ถือว�าผู�แปรญัตติได�ถอนคํา
แปรญัตตินั้นแล�ว  เว�นแต�ผู�แปรญัตติจะมีความจําเปSนท่ีไม�อาจมาชี้แจงได�และการ
ประชุมเรื่องนั้นยัง ไม�เสร็จสิ้น  คณะกรรมการสภาท�องถ่ินจะรับพิจารณา           
คําแปรญัตตินั้นต�อไปก็ได� 

ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอว�าจะให�มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน  ซ่ึงตาม
ระเบียบกําหนดไว�ไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน   

นายสุรพล  แผ�วบาง เรียนประธานสภา ผมนายสุรพล  แผ�วบาง  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑ บ�านนาค�อ 
ขอเสนอให�มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คนครับ 

นายมงคล  นิลจันทร� เปSนผู�รับรอง 

นายเสมา  ธรรมบดี เปSนผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ มีผู�ใดจะเสนออีกหรือไม� 

ท่ีประชุม ไม�มี 

ประธานสภาฯ ขอมติจากท่ีประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเปSนเอกฉันท�ให�แต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ จํานวน 5 คน 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ คนท่ี ๑ 

นายสุรพล  แผ�วบาง เรียนท�านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสมศักด์ิ  จรัล 

นายจรงศักด์ิ  วงศ�กิจพิมาน เปSนผู�รับรอง 

นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� เปSนผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ มีผู�ใดจะเสนอชื่อผู�อ่ืนอีกหรือไม� 

ท่ีประชุม ไม�มี 
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ประธานสภาฯ เม่ือมีการเสนอชื่อผู�สมควรได�รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน ให�ถือว�าผู�นั้น
ได�รับเลือก จึงถือว�า นายสมศักด์ิ  จรัล ได�รับเลือกเปSนกรรมการแปรญัตติร�าง
ข�อบัญญัติฯ คนท่ี 1 

 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ คนท่ี 2 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท�านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสุรพล  แผ�วบาง   

นายสมศักด์ิ  จรัล เปSนผู�รับรอง 

นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ เปSนผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ มีผู�ใดจะเสนอชื่อผู�อ่ืนอีกหรือไม� 

ท่ีประชุม ไม�มี 

ประธานสภาฯ เม่ือมีการเสนอชื่อผู�สมควรได�รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน ให�ถือว�าผู�นั้น
ได�รับเลือก จึงถือว�า นายสุรพล  แผ�วบาง ได�รับเลือกเปSนกรรมการแปรญัตติร�าง
ข�อบัญญัติฯ คนท่ี 2 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ คนท่ี 3 

นายวิษณุ  จันทร�เขียว เรียนท�านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายเสมา  ธรรมบดี   

นางประณีต  คงดี   เปSนผู�รับรอง  

นายสุรพล  แผ�วบาง เปSนผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ มีผู�ใดจะเสนอชื่อผู�อ่ืนอีกหรือไม� 

ท่ีประชุม ไม�มี 

ประธานสภาฯ เม่ือมีการเสนอชื่อผู�สมควรได�รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน ให�ถือว�าผู�นั้น
ได�รับเลือก จึงถือว�า นายเสมา  ธรรมบดี ได�รับเลือกเปSนกรรมการแปรญัตติร�าง
ข�อบัญญัติฯ คนท่ี 3 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ คนท่ี 4 

นางประณีต  คงดี เรียนท�านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอ นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ    
   

นายมงคล  นิลจันทร�  เปSนผู�รับรอง  

 

นายจรงศักด์ิ  วงศ�กิจพิมาน เปSนผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ มีผู�ใดจะเสนอชื่อผู�อ่ืนอีกหรือไม� 

ท่ีประชุม ไม�มี 

ประธานสภาฯ เม่ือมีการเสนอชื่อผู�สมควรได�รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน ให�ถือว�าผู�นั้น
ได�รับเลือก จึงถือว�า นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ ได�รับเลือกเปSนกรรมการแปรญัตติ
ร�างข�อบัญญัติฯ คนท่ี 4 
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ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ คนท่ี 5 

นายจรงศักด์ิ  วงศ�กิจพิมาน เรียนท�านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� 

นายวิษณุ  จันทร�เขียว   เปSนผู�รับรอง 

   

นายสมศักด์ิ  จรัล เปSนผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ มีผู�ใดจะเสนอชื่อผู�อ่ืนอีกหรือไม� 

ท่ีประชุม ไม�มี 

 

ประธานสภาฯ เม่ือมีการเสนอชื่อผู�สมควรได�รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน ให�ถือว�าผู�นั้น
ได�รับเลือก จึงถือว�า นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� ได�รับเลือกเปSนกรรมการแปรญัตติ
ร�างข�อบัญญัติฯ คนท่ี 5 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท�านเลขานุการสภาฯ  สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

เลขานุการสภาฯ กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑   นายสมศักด์ิ  จรัล 
 กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒   นายสุรพล    แผ�วบาง 
 กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓   นายเสมา    ธรรมบดี 
 กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๔   นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ 
 กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๕   นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมสภากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด�วยครับ 

ท่ีประชุม มติท่ีประชุมสภากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติ
ระหว�างวันท่ี  10  กันยายน  2557  เวลา  08.30 น.  ถึงวันท่ี  12  กันยายน  
2557  เวลา  16.30 น.   

ประธานสภาฯ ขอให�คณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการพิจารณาแปรญัตติให�แล�วเสร็จภายใน
วันท่ี 14 กันยายน ๒๕๕๗  เพ่ือจะได�นัดประชุมสภาพิจารณาในวาระท่ีสองและ
วาระท่ีสามต�อไปนะครับ 

เลขานุการสภาฯ หลังจากปLดการประชุมสภาในวันนี้แล�ว  ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกคน
ประชุมด�วยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภาฯ ต�อไปเข�าสู� ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ  เรื่องท่ี ๑ การพิจารณากันเงิน
งบประมาณรายจ�ายประจําป( 2557   กรณียังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน  ให�เพ่ือนสมาชิก
ดูตามเอกสารท่ีแนบนะครับ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข�องครับ 
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เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 หมวด ๕  การกันเงิน  
  ข�อ ๕๙  ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยังมิได�

ก�อหนี้ผูกพันแต�มีความจําเปSนจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก  ให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป( 

 หากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินยังมิได�ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขใน
วรรคหนึ่ง  ให�ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได�ไม�เกินอีกหนึ่งป(ต�อสภาท�องถ่ิน  
หรือกรณีมีความจําเปSนต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล�าวท่ีทําให�  ลักษณะ  
ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร�าง   ให�ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได�ไม�เกินอีกหนึ่งป(ต�อสภาท�องถ่ิน
แล�วแต�กรณี 

 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ�ายเงินแล�ว  หากไม�ได�
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ�ายจากเงินดังกล�าว  ให�เงินนั้นตกเปSนเงินสะสม 

ประธานสภาฯ เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ชี้แจงรายละเอียดการขอกัน
เงินงบประมาณรายจ�ายประจําป( 2557  กรณียังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน  ครับ 

นายก อบต. ท�านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
เนื่องจากขณะนี้ยังมีงบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2557  ใน
หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ียังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเปSน
จะต�องใช�จ� าย เ งินนั้นต�อไปอีก  จํ านวน  ๕  โครงการ  เปSน เ งิน ท้ังสิ้ น  
๒,๑๗๔,๐๐๐ บาท (สองล�านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ�วน)  จึงขออนุมัติกันเงิน
ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ข�อ  59  ดังนี้ 

 1.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟpาถนน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง     
ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน ASPHALTIC CONCRETE  
สายลานเค่ียม หมู�ท่ี 2  บ�านบ�อกรัง ตําบลท�าสะท�อน  เพ่ือจ�ายเปSนค�าปูผิวจราจร
แบบ  ASPHALTIC CONCRETE   ผิวจราจรกว�าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  
เมตร  หนา  0.03  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า  1,600.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ัง
ปpายโครงการ  จํานวน  1  ปpาย  งบประมาณ  485,000   บาท    

 2.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟpาถนน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง     
ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปูผิวจราจรถนน ASPHALTIC CONCRETE 
สายแยกไวโซ หมู�ท่ี 5  บ�านเขาพลู ตําบลท�าสะท�อน เพ่ือจ�ายเปSนค�าปูผิวจราจร
แบบ ASPHALTIC CONCRETE  ผิวจราจรกว�าง  5.00  เมตร  ยาว  580.00  
เมตร  หนา  0.03  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า  2,900.00  ตาราง
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เมตร   ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน พร�อมติดต้ัง
ปpายโครงการ  จํานวน  1  ปpาย  งบประมาณ  859,000  บาท    

 3.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟpาถนน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง     
ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปูผิวจราจรถนน ASPHALTIC CONCRETE 
สายบ�านนายเติม  หมู�ท่ี 7  บ�านศรีเจริญ  ตําบลท�าสะท�อน  โดยทําการปูผิว
จราจรแบบ  ASPHALTIC CONCRETE   ผิวจราจรกว�าง  4.00  เมตร  ยาว  
500.00 เมตร หนา 0.03  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า  2,000.00  
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
พร�อมติดต้ังปpายโครงการ  จํานวน  1  ปpาย  งบประมาณ  606,000  บาท    

 4.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการ
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค�  หมู�ท่ี 7  บ�านศรีเจริญ  ตําบลท�าสะท�อน  โดยทํา
การปรับปรุงท่ีเก็บของขนาดกว�าง  2.20  เมตร  ยาว  7.40  เมตร  พร�อมติดต้ัง
ระบบไฟฟpาและทาสีอาคารท้ังหลัง  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังปpายโครงการ  จํานวน  1  ปpาย  งบประมาณ  
125,000  บาท    

 5.  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห�  งบลงทุน  
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  อาคารต�างๆ  โครงการก�อสร�างบ�านท�องถ่ินไทยเทิดไท�
องค�ราชัน หมู�ท่ี 3  โดยทําการก�อสร�างบ�านท�องถ่ินไทย ขนาดกว�าง  6.00 เมตร  
ยาว  8.50  เมตร  สูง  2.50  เมตร  พร�อมติดต้ังระบบไฟฟpา  ตามแบบแปลน
ส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  งบประมาณ  99,000   บาท    

ประธานสภาฯ ตามท่ีท�านนายก ได�ขอกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 
2557  ในหมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ียังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความ
จําเปSนจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก  จํานวน  ๕  โครงการ  เปSนเงินท้ังสิ้น  
๒,๑๗๔,๐๐๐ บาท (สองล�านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ�วน) นั้น  ผมขอมติท่ี
ประชุม  เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินอีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป(  หากสมาชิกสภาฯ  
ท�านใดเห็นชอบ  ขอให�ยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ๑0  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  มติไม�เห็นชอบ   -ไม�มี-      

ประธานสภาฯ ต�อไปจะเข�าสู�ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  เรื่องท่ี ๒  การพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเปSนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลท�าสะท�อนนะครับ  เชิญท�านหัวหน�าสํานักปลัดชี้แจงระเบียบครับ 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ� เรียนท�านประธานสภา  ท�านสมาชิกสภา  และคณะผู�บริหารท่ีเคารพทุกท�าน  
ดิฉัน  นางสาวปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ�  ตําแหน�ง  หัวหน�าสํานักงานปลัด  เรื่อง
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การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล เปSนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาตําบลท�าสะท�อน 

 ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ�เพื่อสนับสนุนให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557  

  ข�อ 1  ให�ยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ  เรื่อง  
การกําหนดหลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให�องค�การบริหารส�วนตําบลหรือเทศบาล  
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี  29  กันยายน  2552 

  ข�อ 8  ให�มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต�ละท�องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี ประกอบด�วย  

  (1) ผู�บริหารสูงสุดขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   เปSนประธานกรรมการ   
  (2) ผู�ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี จํานวน  2  คน เปSนรองประธานกรรมการ 
  (๓) สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีสภามอบหมาย  จํานวน ๒ 

คน  เปSนกรรมการ 
  (4) หัวหน�าหน�วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี เปSนกรรมการ 
  (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�านในพ้ืนท่ี  ท่ีคัดเลือกกันเอง 

จํานวน ๒ คน  เปSนกรรมการ 
  (6) ผู�แทนหมู�บ�านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู�บ�านหรือชุมชนคัดเลือก

กันเอง  จํานวนไม�เกิน  5  คน  เปSนกรรมการ 
  (7) ผู�แทนศูนย�ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  หรือหน�วย    

รับเรื่องร�องเรียนอิสระในพ้ืนท่ี  จํานวน  1  คน  (ถ�ามี)  เปSนกรรมการ 
  (8) ปลัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนท่ีผู�บริหารสูงสุดของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมอบหมาย  เปSนกรรมการและเลขานุการ 
  (9) ผู� อํานวยการหรือหัวหน�ากองสาธารณสุข และสิ่งแวดล�อม  หรือ         

ส�วนสาธารณสุข  หรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนท่ีผู�บริหารสูงสุดขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
มอบหมาย  เปSนกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  ให�สาธารณสุขอําเภอ  และผู�อํานวยการโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี  เปSนท่ีปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน 

  การคัดเลือกกรรมการตาม (5) และ (6) ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
จัดประชุมเพ่ือให�บุคคลในแต�ละกลุ�มได�คัดเลือกกันเองอย�างเปLดเผยและมีส�วนร�วม
ของประชาชนท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี  ตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงานกําหนด 

  ให�กรรมการตาม (1) และ (3) – (9)  ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (2)  
จํานวน  2  คน จากผู�ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี  โดยให�คนหนึ่งเปSนรองประธานกรรมการ
คนท่ีหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งเปSนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง                                          

 ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แจ�งรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือกเปSนกรรมการ  
พร�อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก  ให�สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ  หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแต�งต้ังเปSนคณะกรรมการกองทุนต�อไป 
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  ข�อ 9  ให�กรรมการในคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระ
อยู�ในตําแหน�งคราวละ 4 ป( 

  ข�อ 11 คณะกรรมการทองทุนมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 
 (1)  พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให�เปSนไปตาม
วัตถุประสงค�ของกองทุน 

  (๒) ออกระเบียบท่ีจําเปSนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และ
ระเบียบว�าด�วยค�าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผู�ดําเนินงาน 
ท้ังนี้ ต�องไม�ขัดหรือแย�งกับประกาศนี้ และไม�เกินกว�าอัตราหรือหลักเกณฑ�ท่ี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกําหนด 

  (๓) ควบคุมและกํากับดูแลการเงิน การจ�ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
จัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย�สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ให�เปSนไปตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติกําหนด 

  (๔) กํากับดูแลให�หน�วยงาน หรือกลุ�มหรือองค�กรผู�ท่ีได�รับอนุมัติตามข�อ 7 
ให�เปSนไปตามแผนงาน โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตาม
หลักเกณฑ�  ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด 

  (๕) สนับสนุนให�ประชาชนกลุ�มเปpาหมายต�างๆ ในพ้ืนท่ีสามารถเข�าถึง
บริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ�าน ในชุมชน หรือหน�วยบริการ ได�อย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

  (๖) ให�คําแนะนําในการจัดทําข�อมูลและแผนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปmญหา
สาธารณสุขของกลุ�มเปpาหมาย หน�วยบริการต�างๆ  ท่ีเก่ียวข�อง และองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

  (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงาน
การรับจ�ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เม่ือสิ้นป(งบประมาณ 
ให�สํานักงานสาขาจังหวัดสํานักงานเขต สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 
และสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน ภายใน เดือน ธันวาคมของทุกป( 

  (๘) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องได�
ตามความจําเปSน และให�อนุกรรมการหรือคณะทํางานได�รับแต�งต้ัง ได�รับ
ค�าตอบแทนการประชุมหรือค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเปSนในการดําเนินงาน ตามระเบียบ
ของคณะกรรมการกองทุน 

  ข�อ 15 วรรคสาม  “ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เตรียมการและจัด
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการตามข�อ 8  เพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีได�  ต้ังแต�วันท่ี        
1  ตุลาคม  2557  เปSนต�นไป” 

ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอรายชื่อผู�เปSนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลท�าสะท�อน ครับ เชิญครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เสนอ นายสุรพล  แผ�วบาง        

นายสุรพล  แผ�วบาง เสนอ นางปราณีต  คงดี 
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ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมบ�างครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีท�านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ เชิญท�านเลขานุการสภาสรุปรายชื่อสมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีสภา
มอบหมายให�เปSนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลท�าสะท�อน  

เลขานุการสภา สรุปรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลท�าสะท�อน ท่ีมาจาก
การคัดเลือกของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน มี 2 ราย  ครับ คือ 
นายสุรพล  แผ�วบาง และนางประณีต คงดี 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ�างครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีสมาชิกท�านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าหากไม�มีสมาชิกท�านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท�าน
ครับ  ขอปLดประชุมในวันนี้ครับ 

 

ปLดการประชุม  เวลา  ๑5.๔๕  น. 

 

         ผู�บันทึกการประชุม 
      (นายฐานิสรณ�  เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจรายงานการประชมุแล�วเหน็ว�าถกูต�อง 

 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักด์ิ  จรัล)       (นายวิทยา  คงรอด) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ) 
      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

 

สภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย ............ สมัยท่ี ...............  ครั้งท่ี ........  
ประจําป( ............  วันท่ี ........ เดือน ...................... พ.ศ. .............. 

ในการประชมุสภา 

สมัย ............... สมัยท่ี ................... ครั้งท่ี ........ ประจําป( ............... 
เม่ือวันท่ี ............. เดือน ........................ พ.ศ. ................. 

 
              (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 


