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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖3   

ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

     ผู้มาประชุม 
   ล าดับ

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ประธานสภา กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม   

2 นายชัชวาลย์  สามหาดไทย รองประธานสภา   ลากิจ 

3 นายประดิษฐ์  วงเวียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ประดิษฐ์ วงเวียน   

4 นางบุญโฮม  เนตรวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ บุญโฮม เนตรวิเศษ   

5 นายประมูล  นามสนุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒   ลากิจ 

6 นายประสงค์  รัตนเทพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประสงค์ รัตนเทพ   

7 นางประหยัด  สังวาลทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ ประหยัด สังวาลทอง เลขานุการสภา อบต. 

8 นางจันทร์หอม  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 จันทร์หอม พรมจันทร์   

9 นายเสถียร  ชูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เสถียร  ชูค า   

10 นายสนอง  ตาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สนอง ตาทอง   

11 นายประมวล  สายสมุทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ประมวล สายสมุทร์   

12 นายอ่อนศร ี สายพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ อ่อนศรี  สายพิมพ์   

13 นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ พิชิต  บุญวิจิตร   

14 นายศรีระ  คงมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗   ลากิจ 

15 นายเสมอ  ทัดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ เสมอ ทัดศรี   

16 นายมงคล  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ มงคล  บุญประกอบ   

17 นายวิชัย  แสนทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ วิชัย แสนทวีสุข   

18 นายสมชัย  แสงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สมชัย แสงทอง   

19 นายธงชัย  ศุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ธงชัย  ศุภสร   

20 นางสาวพรลดา  ดวงดาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐   ลากิจ 

ส ำเนำ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ล าดับ

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

1 นายสมบัติ  เสตรา นายก อบต. สมบัติ  เสตรา   

2 ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนายก อบต. ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี   

3 นายแสง  รากวงค์ รองนายก อบต. แสง  รากวงค์   

4 นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. วิระชาติ บุญประชม   

5 น.ส.สุพัตรา  สามแก้ว จพง.ธุรการช านาญงาน สุพัตรา สามแก้ว   

6 น.ส.ภิฌชญามน สัจจธ์รรม หัวหน้าส านักปลัด ภิฌชญามน สัจจ์ธรรม   

7 นายอลงกต แสงจันทร์ ผอ.กองช่าง อลงกต  แสงจันทร์   

8 น.ส.วภิาพร จันทร์ทรง นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิภาพร จันทร์ทรง   

9 น.ส.สุปราณี ไชยระ ผช.นักวิเคราะห์ฯ สุปราณี ไชยระ   

10 สอ.อัครชัย พวงจินดา นักพัฒนาชุมชน ชก. สอ.อัครชัย พวงจินดา   

11         

12         

13         

14         

15         

     

 

ผู้มาประชุม             16        คน 
  

 

ลากิจ                     4        คน 
  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม       10        คน 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น.  
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และตรวจนับองค์ประชุม ผู้มาประชุม  ๑6  คน  ลากิจ 4  คน (นายชัชวาล           
สามหาดไทย,นายประมูล นามสนุก,นายศรีระ คงมาก,น.ส.พรลดา ดวงดาว) ครบองค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม  
9  คน  ประธานสภากล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 วันพฤหัสบดีที่ ๑3 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ประธานสภาแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว   

 เนื่องด้วย จ่าสิบเอก เอเรบ โลหา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง และปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี ท าให้ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ว่างลง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ) ข้อ 19 วรรคสอง ระบุความว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่ นคน
หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 13 ข้อ 26 วรรคสองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ” 
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวและผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วยครับ 

นางจันทร์หอม พรมจันทร์/ส.อบต.หมู่ 3 เสนอ นางประหยัด สังวาลทอง ส.อบต.หมู่ 3 เป็น เลขานุการสภา
ชั่วคราว 

นางบุญโฮม เนตรวิเศษ/ส.อบต.หมู่ 2 และ นายสนอง ตาทอง ส.อบต.หมู่ 5  รับรอง 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอชื่ออีก 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ประกาศให้ นางประหยัด สังวาลทอง ท าหน้าที่ เลขานุการสภา
ชั่วคราว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจ าปี ๒๕๖2 สมัยที่ สอง   
(ประธานสภา อบต.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖2 ให้ท่านสมาชิก มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน 
   การประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไมมี่ 
นางประหยัด สังวาลทอง จ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๒๐ ท่าน ลาประชุมจ านวน 4 ท่าน มีผู้มาประชุม
(เลขานุการสภาชั่วคราว) ๑6 ท่าน ครบองค์ประชุม 
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นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่  สอง 
(ประธานสภา อบต.)       ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖2 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรอง  ๑5  เสียง 
  ไม่รับรอง - เสียง 
  ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓     เร่ือง กระทู้ถาม 

 ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ ต าบลค าครั่ง ได้เสนอ
กระทู้ถาม/ กระทูถ้ามด่วน เรื่อง รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานคลัง ตามที่ผู้บริหารได้ เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ที่ประชุมสภาไม่เห็นชอบเนื่องจากมีการตั้งไว้ในงานบริหารทั่วไปแล้ว
เป็นกรตั้งงบประมาณซ้ าซ้อน แต่มีการใช้อ านาจผู้บริหารโอนตั้งใหม่ จ านวน 34,400 บาท มีการเบิกจ่าย 
28,800 บาท ขอทราบรายละเอียดการเบิกจ่าย 

2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 84,000 บาท เบิกจ่าย 
72,066.64 บาท งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 50,000 บาท เบิกจ่าย  14,842.32 บาท ขอทราบ
รายละเอียดการเบิกจ่าย 

3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท โอนลด 65,240 บาท เบิกจ่าย 34,750 บาท 
ขอทราบรายละเอียดการเบิกจ่าย 

นายสมบัติ เสตรา /นายก อบต.ค าครั่ง แจ้งว่า เนื่องจาก ผอ.กองคลังวันนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอ
ยกกระทู้ถามในข้อ 1 ไปตอบในการประชุมคราวต่อไป 

นายอลงกต แสงจันทร์ /ผอ.กองช่าง ชี้แจงกระทู้ถามข้อ 2. เป็นการเบิกจ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตใน
ส านักงานตั้งไว้ส่วนการคลังเป็นของบริษัท TOT เป็นเครื่องส่งขนาดใหญ่ใช้ครอบคลุมทั้งส านักงาน แต่
เนื่องจากมีการใช้สัญญาณเป็นจ านวนมากในการเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ท าให้มีการดึงสัญญาณกันท างานระบบล้า
ช้าเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ทางส านักปลัดจึงขอแยกใช้สัญญาณอีกตัวซึ่งเป็นของบริษัท 3BB ซึ่งมีตัวส่ง
สัญญาณขนาดเล็กใช้เฉพาะในส านักปลัด จึงมีการเบิกจ่ายเป็น 2 ยอด  
กระทู้ถามข้อ 3. เป็นการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในการซ่อมแซมภายในต าบล รายละเอียดเบิกจ่ายขอดู
ได้กับทางกองคลัง 

นายธงชัย ศุภสร /ส.อบต.หมู่ 10 สอบถามกระทู้สด สอบถามรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบการก่อสร้าง
ประปา ของหมู่ 2 และหมู่ 4 ที่มีเครื่องมือวัดกรดด่าง,ตู้เครื่องมือ และอุปกรณ์อ่ืนเพ่ิมเข้ามาจากเมื่อก่อนไม่มี
อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ แม้ในพ้ืนที่ข้างเคียงก็ไม่มีที่ใดที่มีอุปกรณ์พวกนี้ในรายละเอียดการก่อสร้างประปามาก่อน 
ท าไม่ถึงจะต้องเพ่ิมเข้ามา เพราะเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น เอางบประมาณในส่วนนี้ไปท าอย่างอ่ืนจะดีกว่า  และ
สอบถามความคืบหน้าของทั้งสองโครงการว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใหน 

นายอลงกต แสงจันทร์ /ผอ.กองช่าง ชี้แจงเนื่องจากประปาหมู่บ้าน อบต.ค าครั่งได้ถ่ายโอนให้กับแต่ละ
หมู่บ้านบริหารจัดการเองโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่ ดังนั้นในการซ่อมแซมต่าง ๆ หมู่บ้าน
ก็ต้องด าเนินการเอง จึงเห็นว่าควรมีเครื่องมือไว้ในการซ่อมแซมประปา รวมทั้งเครื่องวัดความเป็นกรดด่างของ
น้ าด้วย ที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการตรวจคุณภาพของน้ าประปาที่ใช้ดื่มกินกันในปัจจุบันว่ามีคุณภาพเป็นเช่นใด 
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ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมีไว้เป็นเครื่องมือตรวจเบื้องต้น เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกอย่างเมื่อมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ก็จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้ใช้งานต่อไป  

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง  แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับอุปกรณ์ประปาที่เพ่ิมเติมมา 
จากที่สอบถามพ้ืนที่ต าบลข้างเคียงไม่มีที่ไหนจัดซื้ออุปกรณ์แบบนี้เพ่ิม เพราะคิดว่าไม่มีความจ าเป็นเพราะพ้ืนที่
ต าบลค าครั่งไม่ใช้พ้ืนที่เสี่ยงที่มีน้ ากร่อยหรือน้ าเค็มติดทะเลจนต้องจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เพ่ิมเพ่ือใช้วัดความเป็น
กรดเป็นด่างของน้ า ซึ่งหากจะมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ิมก็ควรจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน
ด าเนินการ และกรณีซ่อมประปาหมู่ 5  มีการเจาะบ่อใหม่ และเปลี่ยนซัมเมอส์ให้หรือไม่ 

นายอลงกต แสงจันทร์ /ผอ.กองช่าง ชี้แจงประปาหมู่ 5 ทาง อบต. ไม่ได้จัดซื้อซัมเมอส์ให้ ใช้ตัวเก่า แต่
เนื่องจากบริเวณบ่อเก่าไม่มีน้ า จึงด าเนินการเจาะใหม่ อุปกรณ์เครื่องมือเป็นของหมู่บ้าน ใช้พนักงาน อบต. เข้า
ไปช่วยดูด้วย ในกรณีซ่อมแซมประปาของหมู่บ้าน หากทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณด าเนินการได้ด้วยตัวเอง ให้
ท าหนังสือขอความช่วยเหลือ 

ระเบียบวาระที่  ๔     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
   - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่   

๕.1 เรื่อง พิจารณาอนุญาตให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง  ด้วยเทศบาลต าบลโพนงาม มีความประสงค์จะด าเนิน
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลโพนงาม และนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่มี
พ้ืนที่ด าเนินการบางส่วนต่อเนื่องกันอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ได้ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล ไว้แล้ว ใน
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 และมีงบประมาณ 2558 ซึ่งด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ โครงการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้หมู่ บ้าน บ้านหนองยาว (ซอยหนองแวง) หมู่ที่  9 ต าบลโพนงาม ใช้
งบประมาณในการด าเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 77 ,129.88 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท
แปดสิบแปดสตางค์) 

เทศบาลต าบลโพนงาม จึงขอความยินยอมในการให้ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากพ้ืนที่
ด าเนินการบางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 57 ทวิ และให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตรและ
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภาชั่วคราว แจ้งระเบียบ กฎหมาย 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๖2 

มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือร่วมกับ
สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ



๖ 
 
บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย
หรือไม ่

นายอ่อนศรี สายพิมพ์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 แสดงความคิดว่า เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ทั้งกับประชาชน
ในต าบลโพนงามและต าบลค าครั่ง ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้มีไฟฟ้าใช้ จึงเห็นด้วยที่จะอนุญาตให้ด าเนินการ 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีก
หรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปราย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภาชั่วคราว ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลา
กิจ 4 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง ขอมติที่ประชุม ยินยอมให้ท ากิจการในเขตพื้นที่ต าบล
ค าครั่ง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้าน บ้านหนองยาว (ซอยหนองแวง) หมู่ที่ 9 ต าบล
โพนงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือไม่ 
มติที่ประชุม   ยินยอม   ๑5 เสียง 
    ไม่เห็นยินยอม  - เสียง 
    งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

๕.2 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง แทนต าแหน่งที่ว่าง 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง เนื่องด้วย จ่าสิบเอก เอเรบ โลหา ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าครั่ง และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ย้ายไปปฏิบัติ
หน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ท าให้ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ว่าง
ลง ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง แทนต าแหน่งที่ว่างลง ขอเชิญ
เลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
 
นางประหยัด สังวาลทอง /เลขานุการชั่วคราว แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
7 พ.ศ.2562 ) มาตรา 57 วรรคแรก ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืน ๆ ตามที่ประธานสภาฯ ได้มอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 



๗ 
 

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

ฯลฯ 
  (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการ

ประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้อง

กับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก

ประธานสภาท้องถิ่น 
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืนตามที่ประธาน สภาท้องถิ่นมอบหมาย 

ข้อ 8 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอ ไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน 
ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลาก  

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย อนุโลม  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
  (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
 



๘ 
 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภา อบต.ค าครั่ง แทนต าแหน่งที่ว่าง และผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วยครับ 

นายพิชิต บุญวิจิตร/ส.อบต.หมู่ 6 เสนอ นางประหยัด สังวาลทอง ส.อบต.หมู่ 3 เป็น เลขานุการสภา อบต.
ค าครั่ง 

นางบุญโฮม เนตรวิเศษ/ส.อบต.หมู่ 1 และ นายเสถียร ชูค า ส.อบต.หมู่ 4  รับรอง 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอชื่ออีก 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ประกาศให้ นางประหยัด สังวาลทอง ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง 
เลขานุการสภา อบต.ค าครั่ง นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.3 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2564 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงระเบียบ กฎหมายต่อสภา 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต.ค าครั่ง ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 
 1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) 
พ.ศ. ๒๕62] 

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 

2.ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ๒๐นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ๖ แล้วการประชุมสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภทคือ 
(๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ 
ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม 

สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศ 
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภา
ท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 



๙ 
 

     ฯลฯ 
(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย 

ประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
 การก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นก าหนด 

 ฯลฯ 

นายพิชิต บุญวิจิตร /ส.อบต.หมู่ 6  เสนอ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖3 และสมัยแรกของปี 
๒๕๖4 ดังนี้ 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี สอง วันเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ เมษายน ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี สาม วันเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี สี่  วนัเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 (สมัยแรก)ของปีถัดไป วันเริ่มประชุมวันที่ ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอการก าหนดสมัย
ประชุมอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
4 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ๒๕๖3 และสมัยแรกของปีถัดไป(2564) ดังต่อไปนี้ 
 สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี สอง วันเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ เมษายน ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี สาม วันเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี ส่ี วันเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 (สมัยแรก)ของปีถัดไป วันเริ่มประชุมวันที่ ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖4   หรือไม่ 
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบ ๑5 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  ๑ เสียง 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
๒๕๖3 และสมัยแรกของปี ๒๕๖4 ดังนี้ 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี สอง วันเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ เมษายน ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี สาม วันเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญท่ี สี่  วนัเริ่มประชุม วันที่ ๑๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖3 
      สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 (สมัยแรก)ของปีถัดไป วันเริ่มประชุมวันที่ ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

 



๑๐ 
 

๕.4 ญัตติ ร่างเพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติมครั้งที ่1 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๔ และข้อ ๒๒ 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนาสามปี” 
“โครงการพัฒนา” “การเพ่ิมเติม” และ “การเปลี่ยนแปลง” ในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“แผนพัฒนา”หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 



๑๑ 
 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น     
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.ค าครั่ง เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

นายสมบัติ เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง มอบหมายให้ น.ส.ภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม หัวหนา้ส านักปลัด ชี้แจง
รายละเอียด 

น.ส.ภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม /หัวหน้าส านักปลัด อ่านรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2563 วันที่ 13 ก.พ.63  วาระท่ี 5.4) 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. แจ้งจากรายละเอียดร่างแผนฯดังกล่าว ขอให้สมาชิกทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ ว่ามีข้อความผิดพลาดหรือไม่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง และท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ขอให้ยกมือสอบถามได้ 

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความ และไม่มีผู้สอบถาม 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
4 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑5 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  ๑ เสียง 

๕.5 ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563       
ครั้งที่ 1 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 



๑๒ 
 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ 
ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวันส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  

ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ 
 
ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ เพ่ือทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้านับแต่วัน
สิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.ค าครั่ง เสนอรายละเอียดการขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 

นายสมบัติ เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง มอบหมายให้ น.ส.ภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม หัวหนา้ส านักปลัด ชี้แจง
รายละเอียด 

น.ส.ภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม /หัวหน้าส านักปลัด อ่านรายละเอียดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ือให้ตรงกับมาตรฐานงบประมาณครุภัณฑ์และเบิกจ่ายที่เป็นปัจจุบัน 

1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู งบประมาณ 841,000 บาท  

ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ – แบบธรรมดา – แบบ
มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) –แบบดับเบิ้ลแค็บ (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป (2) ห้องผู้โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล
แค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู จ านวน 1 คัน คุณลักษณะ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 1.เป็นกระบะส าเร็จรูป 2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 3. เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ 4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562) 

2.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ 33,700 บาท  

ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครี่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ระดับ XGA – 
ขานด 3,500 ANSI Lumens โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3) มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens เป็นระดับความละเอียดของ ภาพที่ Ture 4) ขนาดที่ก าหนดเป็น



๑๓ 
 
ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ าเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ 1. 
เป็นเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3. ระดับ SVGA และ XGA เป็น
ระดับความละเอียดของภาพที่ True 4. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่อสว่างขั้นต่ า (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562) 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ขอให้ยกมือสอบถาม
ได้ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้สอบถาม 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
4 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงตามรายละเอียดดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑5 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  ๑ เสียง 

๕.6 ญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ 

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจการอนุมัติเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วัน
สิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.ค าครั่ง เสนอรายละเอียดการขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 



๑๔ 
 
นายสมบัติ เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง มอบหมายให้ น.ส.ภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง
รายละเอียด 

น.ส.ภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม /หัวหน้าส านักปลัด อ่านรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ดังนี้ 

1. โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 40,000 บาท 
 โอนเพิ่มเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 40,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นหลังโอน 
854,000 บาท เนื่องจากตั้งรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,000 บาท 

 โอนเพิ่มเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 6,000 บาท เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ขนาด 
ก 75 ซม. ย 150 ซม. ส 75 ซม. เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 

3.โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 17,000 บาท 
   โอนเพิ่มเข้าเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 17,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL 
In One ผช.จพง.ธุรการ/เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 

4.โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 22,000 บาท 
   โอนเพิ่มเข้าเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล จ านวน 22,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล/เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 

5.โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,300 บาท 
   โอนเพิ่มเข้าเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 6,300 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet Printer) นักทรัพยากรบุคคล/เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

6.โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 5,000 บาท 



๑๕ 
 
   โอนเพิ่มเข้าเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA /เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

7. .โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 17,000 บาท 
   โอนเพิ่มเข้าเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 17,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In One /เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 

8.โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,300 บาท 
   โอนเพิ่มเข้าเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 6,300 บาท เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) /เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 

9.โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 59,000 บาท 
   โอนเพิ่มเข้าเข้าแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 59,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน/เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ขอให้ยกมือสอบถาม
ได้ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้สอบถาม 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
4 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงตามรายละเอียดดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑5 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. เริ่มประชุมต่อ  
 



๑๖ 
 

๕.7 ญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 

๑.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้
จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน
บาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 

๒.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตาม มาตรา ๓๑ ให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ (๑) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บาง
กิจการหรือทุกกิจการให้เป็น กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนิน
กิจการและมาตรการป้องกันอนัตรายต่อสุขภาพ 

มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ ห้ามมิ
ให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้อง มีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ในการออก
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 
๓๒ (๒) ก็ได้ ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่ง เดียว 

๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  

ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ 
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
ห้าวันและมีสมาชิกท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อย
กว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการเสนอญัตติ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 

ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภาท้องถ่ินได้ โดยให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ 
  (๔)ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 



๑๗ 
 
คราวนั้น  

ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจากญัตติดังต่อไปนี้ 
  ฯลฯ 

(๓) ขอให้ลงมติ 
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อน
รับหลักการต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา ขอเชิญท่านายก อบต.ค าครั่ง ผู้เสนอญัตติ ได้แถลงหลักการและเหตุผล 
ต่อที่ประชุมสภา อบต.ค าครั่ง ครับ 

นายสมบัติ เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง มอบหมายให้ นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ชี้แจงรายละเอียด 

นายวิระชาติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รก.ปลัด อบต. เรียน ประธานสภา อบต.ค าครั่ง สมาชิกสภา ทุก
ท่าน ผมขอเสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 เพ่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 32 
และมาตรา 33 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงได้เสนอเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดที่ได้แนบไป
พร้อมกับระเบียบวาระประชุมแล้ว 

นายสมบัติ  เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง      
เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3 สามวาระรวดเดียว  

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง สอบถามที่ประชุมเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3  สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

 



๑๘ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑5 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง 
เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3 วาระแรก รับหลักการ 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ตามที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง กิจการอัน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3  ให้ทีป่ระชุมพิจารณา มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ 

ที่ประชุมไม่มีผู้ขออภิปราย 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอ
มติต่อที่ประชุม ก่อนที่จะลงมติขอตรวจนับองค์ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
4 ท่าน ครบองค์ประชุม 
 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.  
ค าครั่ง เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3 ดังกล่าวหรือไม ่
มติที่ประชุม รับหลักการ ๑5 เสียง 
  ไม่รับหลักการ  - เสียง 
  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง 
เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3 วาระที่ ๒ แปรญัตติ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตามที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3 ให้ท่าน
สมาชิกสภา พิจารณา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม ่

ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติ  

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ถ้าไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติ ต่อไปผมขอมติที่
ประชุมเห็นชอบยืนตามร่างเดิม หรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑5 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง 
เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3  วาระท่ี ๓ ลงมติ 



๑๙ 
 
นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
4 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ต่อไปผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ 
อบต.ค าครั่ง เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑5 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

๕.8 ญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการขุดดินถมดิน พ.ศ.2563 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 

๑.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขต 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้
จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน
บาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

๒.พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑)  
มาตรา ๘  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 
๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  
ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ 

(๓) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
(๔) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
ห้าวันและมีสมาชิกท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อย
กว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการเสนอญัตติ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 

ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ 



๒๐ 
 
  (๔)ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
คราวนั้น  

ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจากญัตติดังต่อไปนี้ 
  ฯลฯ 

(๓) ขอให้ลงมติ 
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อน
รับหลักการต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา ขอเชิญท่านายก อบต.ค าครั่ง ผู้เสนอญัตติ ได้แถลงหลักการและเหตุผล 
ต่อที่ประชุมสภา อบต.ค าครั่ง ครับ 

นายสมบัติ เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง มอบหมายให้ นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ชี้แจงรายละเอียด 

นายวิระชาติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รก.ปลัด อบต. เรียน ประธานสภา อบต.ค าครั่ง สมาชิกสภา ทุก
ท่าน ผมขอเสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2563 เพ่ือให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ให้
กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงได้เสนอเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดที่ได้แนบไปพร้อมกับระเบียบวาระ
ประชุมแล้ว 

นายสมบัติ  เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง      
เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3 สามวาระรวดเดียว  

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง สอบถามที่ประชุมเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3  สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 



๒๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑5 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง 
เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3 วาระแรก รับหลักการ 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ตามที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง ควบคุมการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3  ให้ทีป่ระชุมพิจารณา มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ 

ที่ประชุมไม่มีผู้ขออภิปราย 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอ
มติต่อที่ประชุม ก่อนที่จะลงมติขอตรวจนับองค์ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
4 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.  
ค าครั่ง เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3 ดังกล่าวหรือไม ่
มติที่ประชุม รับหลักการ ๑5 เสียง 
  ไม่รับหลักการ  - เสียง 
  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง 
เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3 วาระที่ ๒ แปรญัตติ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตามที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3 ให้ท่านสมาชิกสภา 
พิจารณา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่ 

ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติ  

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ถ้าไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติ ต่อไปผมขอมติที่
ประชุมเห็นชอบยืนตามร่างเดิม หรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑5 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง 
เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3  วาระท่ี ๓ ลงมติ 



๒๒ 
 
นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
4 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.ค าครั่ง ต่อไปผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ 
อบต.ค าครั่ง เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑5 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ือง อื่น ๆ         

นายพิชิต บุญวิจิตร/ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สอบถามโครงการในปีงบประมาณ 2562 ที่กันเงินไว้ ยังไม่ได้ด าเนินการ
หากจะขอเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินโครงการได้หรือไม่ และทางโรงเรียนบ้านนาประดู่ฝากขอบคุณทาง อบต.ค า
ครั่ง ที่ไดน้ ารถน้ าไปฉีดรดน้ าบริเวณสถานกีฬาให้ และขอบคุณส าหรับเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้  

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง ชี้แจงกรณีขอเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินโครงการ ต้องดูใน
ข้อบัญญัติว่าระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ว่าต้องเป็นเฉพาะบริเวณนั้น หากระบุไว้ชัดเจนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 
นายวิระชาติ บุญประชม/รองปลัด/รก.ปลัด ชี้แจงโครงการกันเงินในปีงบประมาณ 2562 ตอนนี้อยู่ระหว่าง
ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ส่วนโครงการที่จะขอเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินงานก็ต้องน าเข้าประชุมสภาพิจารณา 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภา  กล่าวปิดประชุมสภาในวันนี้ 

ปิดประชุมเวลา ๑4.30 น. 
 
    (  ลงชื่อ  )          ประหยัด สังวาลทอง         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           (  นางประหยัด  สังวาลทอง ) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕63 แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                 (  ลงชื่อ  )            เสถียร  ชูค า              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                  ( นายเสถียร  ชูค า ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๔ 
 



๒๓ 
 
                    (  ลงชื่อ  )            พิชิต  บุญวิจิตร           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 ( นายพิชิต  บุญวิจิตร ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๖ 
 
                    (  ลงชื่อ  )               -                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นางสาวพรลดา  ดวงดาว ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
 
 
       (  ลงชื่อ  )      กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           ( นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖3  ครั้งท่ี 2 
ประจ าวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

     ผู้มาประชุม 
   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ประธานสภา กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม   

2 นายชัชวาลย์  สามหาดไทย รองประธานสภา ชัชวาลย์ สามหาดไทย   

3 นายประดิษฐ์  วงเวียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ประดิษฐ์ วงเวียน   

4 นางบุญโฮม  เนตรวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ บุญโฮม เนตรวิเศษ   

5 นายประมูล  นามสนุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ประมูล นามสนุก   

6 นายประสงค์  รัตนเทพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประสงค์ รัตนเทพ   

7 นางจันทร์หอม  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4   ลากิจ 

8 นายเสถียร  ชูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เสถียร  ชูค า   

9 นายสนอง  ตาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สนอง ตาทอง   

10 นายประมวล  สายสมุทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ประมวล สายสมุทร์   

11 นายอ่อนศรี  สายพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ อ่อนศรี  สายพิมพ์   

12 นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ พิชิต  บุญวิจิตร   

13 นายศรีระ  คงมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ศรีระ คงมาก   

14 นายเสมอ  ทัดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ เสมอ ทัดศรี   

15 นายมงคล  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ มงคล  บุญประกอบ   

16 นายวิชัย  แสนทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ วิชัย แสนทวีสุข   

17 นายสมชัย  แสงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สมชัย แสงทอง   

18 นายธงชัย  ศุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ธงชัย  ศุภสร   

19 นางสาวพรลดา  ดวงดาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
 

ลากิจ 

20 นางประหยัด  สังวาลทอง เลขานุการสภา อบต. ประหยัด สังวาลทอง   



๒๕ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมบัติ  เสตรา นายก อบต. สมบัติ  เสตรา   

2 ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนายก อบต. 
ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่ม

ดี   

3 นายแสง  รากวงค์ รองนายก อบต. แสง  รากวงค์   

4 นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. วิระชาติ บุญประชม   

5 น.ส.สุพัตรา  สามแก้ว จพง.ธุรการช านาญงาน สุพัตรา สามแก้ว   

6 น.ส.ภิฌชญามน สัจจธ์รรม หัวหน้าส านักปลัด  -   

7 นายอลงกต แสงจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง อลงกต  แสงจันทร์   

8 น.ส.พรเพ็ญ สินศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง พรเพ็ญ สินศิริ   

9 น.ส.วภิาพร จันทร์ทรง นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิภาพร จันทร์ทรง   

10 สุปราณี ไชยระ ผช.นักวิเคราะห์ฯ สุปราณี ไชยระ   

11         

12         

13         

14         

15         

     

 

ผู้มาประชุม             18        คน 
  

 

ลากิจ                      2        คน 
  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม        10        คน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น.  
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และตรวจนับองค์ประชุม ผู้มาประชุม  ๑8  คน  ลากิจ 2  คน (นางจันทร์หอม พรม
จันทร์,น.ส.พรลดา ดวงดาว) ครบองค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม  9  คน  ประธานสภากล่าวเปิดประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๒     เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยแรก   
(ประธานสภา อบต.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ให้ท่านสมาชิก มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน 
   การประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นางประหยัด สังวาลทอง จ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๒๐ ท่าน ลาประชุมจ านวน 2 ท่าน มีผู้มาประชุม
(เลขานุการสภาชั่วคราว) ๑8 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษดิิ์เดช สัตย์ธรรม  ขอมติที่ ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัย แรก 
(ประธานสภา อบต.)       ประจ าปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรอง  ๑7  เสียง 
  ไม่รับรอง   - เสียง 
  ไม่ออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓     เร่ือง กระทู้ถาม 

 ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ ต าบลค าครั่ง ได้เสนอ
กระทู้ถาม/ กระทู้ถามด่วน เรื่อง รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 

4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานคลัง ตามที่ผู้บริหารได้ เสนอร่างข้อ บัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ที่ประชุมสภาไม่เห็นชอบเนื่องจากมีการตั้งไว้ในงานบริหารทั่วไปแล้ว
เป็นกรตั้งงบประมาณซ้ าซ้อน แต่มีการใช้อ านาจผู้บริหารโอนตั้งใหม่ จ านวน 34,400 บาท มีการเบิกจ่าย 
28,800 บาท ขอทราบรายละเอียดการเบิกจ่าย 

น.ส.พรเพ็ญ สินศิริ /ผอ.กองคลัง ชี้แจงกระทู้ถามข้อ 1. เป็นการเบิกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์งานครัวของ
ส านักงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งส านักปลัดตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงตั้งเพ่ิมไว้ในส่วนกองคลัง ซึ่งก็ใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็น ส่วนการตั้งได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม 
 



๒๗ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔     เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
   - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่   

๕.1 ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ,2563       
ครั้งที่ 2  

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ 
ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวันส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ เพ่ือทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้านับแต่วัน
สิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.ค าครั่ง เสนอรายละเอียดการขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ครั้งที่  

นายสมบัติ เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง มอบหมายให้ นายอลงกต แสงจันทร์ ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียด 

นายอลงกต แสงจันทร์ /ผอ.กองช่าง อ่านรายละเอียดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 โครงการ และประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 โครงการ คือ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ซอย
โนนย่านาง บ้านค าครั่ง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 171,000 บาท ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 770 เมตร หรือ 



๒๘ 
 

มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร  2. ป้ายโครงการ (ตามแบบที่ก าหนด) จ านวน 1 ป้าย(แบบ
มาตรฐาน 
งานทางส าหรับ อปท.จัดท าโดย กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 -
2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 37 ล าดับที่ 17 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง ซอยโนนย่านาง บ้านค าครั่ง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมถนน สายโนนย่านาง หมู่ที่ 1 ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังปรับเกลี่ย กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,800 
ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย 

ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 โครงการ คือ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนน ซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดย
ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้างไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,375.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 51 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนน ซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังปรับเกลี่ย 
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนน ซอยพลูศักดิ์ หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ซอยพลูศักดิ ์หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลง
ลูกรังบดอัดแน่น กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
จ านวน 2 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 47 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนน ซอยพลูศักดิ์ หมู่ที่ 5 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมถนน ซอยพลูศักดิ์ ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังปรับเกลี่ย กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย 

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนน สายโนนป่ากุง หมู่ที่ 3 
พร้อมลงท่อระบายน้ า คอร.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 3 แถว ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน สายโนนป่ากุง หมู่ที่ 3 
ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังบดอัด กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม. และลงท่อระบายน้ า ครอ.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 3 แถว พร้อมก าแพงหน้าท่อทั้งสองด้าน และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-
2565) หน้าที่ 77 ล าดับที่    (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซม
ถนน สายโนนป่ากุง หมู่ที่ 3 พร้อมลงท่อระบายน้ า คอร.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
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จ านวน 3 แถว ตามแบบที่ อบต.ก าหนด เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน สายโนนป่ากุง หมู่ที่ 3 ต าบล
ค าครั่ง โดยลงลูกรังปรับเกลี่ย กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,650 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,950 ตร.ม. และลงท่อระบายน้ า ครอ.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 3 แถว พร้อมก าแพงหน้าท่อทั้งสองด้าน และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย 

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนน สายโนนย่านาง หมู่ 2 
งบประมาณ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน สายโนนย่านาง หมู่ 2 ต าบลค าครั่ง โดย
ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 
ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 45 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนน สายโนนย่านาง หมู่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน 
สายโนนย่านาง หมู่ 2 ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังปรับเกลี่ย กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม.พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนน สายหนองพยอม หมู่ 2 
งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน สายหนองพยอม หมู่ 2 ต าบลค าครั่ง โดย
ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 
ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 46 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนน สายหนองพยอม หมู่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน 
สายหนองพยอม หมู่ 2 ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังปรับเกลี่ย กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม.พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ขอให้ยกมือสอบถาม
ได้ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้สอบถาม 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
2 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 และ 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑7 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  ๑ เสียง 
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๕.2 ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแผนพัฒนาท้องถิน่ (2561-2565) ครั้งที่ 2 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๔ และข้อ ๒๒ 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนาสามปี” 
“โครงการพัฒนา” “การเพ่ิมเติม” และ “การเปลี่ยนแปลง” ในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“แผนพัฒนา”หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 



๓๑ 
 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้ บริหารท้องถิ่น
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.ค าครั่ง เสนอรายละเอียดการขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ครั้งที่ 2 

นายสมบัติ เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง มอบหมายให้ น.ส.วิภาพร จันทร์ทรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชี้แจงรายละเอียด 

น.ส.วิภาพร จันทร์ทรง /นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่านรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ครั้งที่ 2 เพ่ือให้สภาพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 
5.2) 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายค าครั่ง โคกเอ่น หมู่ที่ 1 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี  

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองพยอม  หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายค าครั่ง โนนย่านาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดช
อุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายค าครั่ง  โพนงาม หมู่ที่ 7 และหมู่ที่10 ต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดช
อุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสุระ หมู่ที่ 7ต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเคนพรหม หมู่ที่ 7 ต าบลค าครั่ ง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด

อุบลราชธานี 
7.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสี่แยกแก้งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบล  ค าครั่ง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด

อุบลราชธานี 
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย อบ 4031 - นานวลนาประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดช

อุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนชี-พะลานอีโมงค์-ทางลงห้วยสุระ หมู่ที่ 10 ต าบลค าครั่ง 

อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยศิริวรรณ หมู่ที่  1 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี 



๓๒ 
 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนชมพู  หมู่ที่ 6 ต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานี 

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนามหาดไทย หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 2 ต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดช
อุดม  จังหวัดอุบลราชธานี    

13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายค าครั่งหนองสนม  หมู่ที่ 2 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแดนนางาม  หมู่ที่6  ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ห้วยหินหนีบ  หมู่ที่ 2 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

16. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาสมบูรณ์ - สามแยกโนนแคน  หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประปาหมู่ที่ 9 -ชลประทาน  หมู่ที่ 9 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองจิก  หมู่ที่ 3  ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ขอให้ยกมือสอบถาม
ได้ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้สอบถาม 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
2 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2563) ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียดดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑7 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

๕.3 พิจารณาโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

1.ระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  



๓๓ 
 
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 
 (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0813 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ยกเง้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.ค าครั่ง เสนอรายละเอียดโครงการขอ
ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 

นายสมบัติ เสตรา/นายก อบต.ค าครั่ง มอบหมายให้ นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. ชี้แจง
รายละเอียด 
นายวิระชาติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รก.ปลัด อบต. อ่านค าเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง รวม
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 35,746,800.-บาท โดยองค์การได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นของต าบลค าครั่ง ในด้านการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน งานด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึง
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563 ได้ก าหนด
เป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การิหารส่วนต าบลค าครั่ง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการ 
ต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การ



๓๔ 
 
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจ านวน 3,312,500.-บาท เพ่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายค าครั่ง โคกเอ่น หมู่ที่ 1 ต าบลค าครั่ง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีและตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ 313,300.- บาท  
    2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองพยอม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีและตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ  128,400.- บาท  
 
   3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายค าครั่ง โนนย่านาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต าบล
ค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง งบประมาณ  279,300 .- บาท  
   4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายค าครั่ง - โพนงาม หมู่ที่ 7 และหมู่ที่10 ต าบล
ค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง งบประมาณ 496,200.- บาท 
   5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเคนพรหม หมู่ที่ 7 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ 73,000.- บาท 
   6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสี่แยกแก้งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ 348,800.- บาท 
   7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย อบ 4031 – นานวลนาประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบล
ค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง งบประมาณ   416,900.- บาท 
   8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนชี-พะลานอีโมงค์-ทางลงห้วยสุระ หมู่ที่ 10 
ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง งบประมาณ 158,800.- บาท 
   9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 1 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง งบประมาณ       
85,900.- บาท 
   10.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนชมพู หมู่ที ่6 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง งบประมาณ            
120,300.- บาท  
   11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายค าครั่ง หนองสนม หมู่ที่ 2 ต าบลค าครั่ง 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ 120,700.- บาท 
   12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแดนนางาม หมู่ที่ 6 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ 154,600.- บาท 
 



๓๕ 
 
   14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ห้วยหินหนีบ หมู่ที่ 2 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี  และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ 226,800.- บาท 
   15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาสมบูรณ์ – สามแยกโนนแคน หมู่ที่ 5 
ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง งบประมาณ 73,700.- บาท 
   16. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประปาหมู่ที่ 9 -ชลประทาน หมู่ที่ 9 ต าบลค า
ครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค า
ครั่ง งบประมาณ 17,000.- บาท 
   17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองจิก หมู่ที่ 3 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี  และตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ 21,400.- บาท  
   18. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบล   
ค าครั่ง งบประมาณ  133,500  บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  พิจารณาอนุมัติ  ต่อไป 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ขอให้ยกมือสอบถาม
ได้ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้สอบถาม 

นางประหยัด สังวาลทอง/เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 
2 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1 ตามรายละเอียดดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑7 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ือง อื่น ๆ         

นายประสงค์ รัตนเทพ/ส.อบต.หมู่ที่ 3 สอบถามโครงการหมู่ที่ 3 ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 อยากให้
เร่งด าเนินการ 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค าครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภา  กล่าวปิดประชุมสภาในวันนี้ 

ปิดประชุมเวลา ๑2.20 น. 



๓๖ 
 
 
    (  ลงชื่อ  )          ประหยัด สังวาลทอง         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           (  นางประหยัด  สังวาลทอง ) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕63 
ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕63 แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                 (  ลงชื่อ  )            เสถียร  ชูค า              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                  ( นายเสถียร  ชูค า ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๔ 
 
                    (  ลงชื่อ  )            พิชิต  บุญวิจิตร           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 ( นายพิชิต  บุญวิจิตร ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๖ 
 
                    (  ลงชื่อ  )               -                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นางสาวพรลดา  ดวงดาว ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
 
       (  ลงชื่อ  )      กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           ( นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
 


