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            บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2562  คร้ังที่ 1/2562 

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2562 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

****************************** 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายไพโรจน์  สุกาวนิ ประธานสภา อบต. ไพโรจน์   สุกาวนิ 
2 นายสวุรรณ์  ทานา รองประธานสภา อบต. สุวรรณ์  ทานา 
3 นายรวง  ดอกพิกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 รวง  ดอกพิกุล 
4 นางสำลี  ปลิดกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 สำลี  ปลิดกลาง 
5 นายทวปี  บญุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
6 นายประดิษฐ์  ยะปะตัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประดิษฐ์  ยะปะตัง 
7 นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สวัสดิ์  ดงสิงห์ 
8 นายม้วน  อัทธะวีคูณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ม้วน  อัทธะวีคูณ 
9 นายสายนัต์  ชา่งสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สายันต์  ชา่งสาร 

10 นายบุญทัน  ทองภูบาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 บุญทัน  ทองภูบาล 
11 นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 บัญญัติ  แก้วหนองแสง 
12 นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สำรวย  ยิ้มสวสัดิ ์
13 นายเฉลิม  สะวงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 เฉลิม  สะวงค ์
14 นางอนงค์ อาจยิ่งยงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 อนงค์  อาจยิ่งยงค ์
15 นางละมุล  ปุริมาตร เลขานุการสภา อบต. ละมุล  ปุริมาตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวบิูลย์  ทาไธสง นายก อบต.สามเมือง วิบูลย์  ทาไธสง 
2 นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.สามเมือง เชิด  ช่างปลูก 
3 นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.สามเมือง เทิน  สุขนอก 
4 นายดำรง  ชา้งสาร เลขานุการนายก อบต.สามเมือง ดำรง  ชา้งสาร 
5 นายบุญทัน  อะโน กำนันตำบลสามเมือง บุญทัน  อะโน 
6 นางจฑุามาศ  ทูนฤทธิส์ระ ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ จุฑามาศ  ทูนฤทธิส์ระ 
7 นางสนิท  กระพีน้อก ผู้ช่วย ผญบ.หมู่ 6 สนิท  กระพีน้อก 
8 นายอัครพงษ์  จนัทกล ผู้ใหญ่บ้านแฝก อัครพงษ์  จันทกล 
9 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ

- สำเนา - 



- 2 - 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง กล่าวเชิญรองประธานสภาฯ  จุดธปู เทียน บูชา
พระรัตนตรัย  รองประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธาน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ ๑.๑ ในช่วงนี้ตำบลสามเมือง และตำบลในเขตพืน้ที่อำเภอสีดา เกิดโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวน 
(ประธานสภาฯ) มาก จึงอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยดูแลคอยสังเกตอาการของบุตรหลาน และช่วยกันกำจัด

ลูกน้ำยุงลายด้วยครับ  
นายเชิด  ช่างปลูก -ช่วงนี้มีการสร้างสถานการณ์และการก่อเหตุไม่สงบในหลายพืน้ที่ ทางท่านนายอำเภอสีดาจงึ 
(รองนายก อบต.) ฝากทางผู้นำชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล และขอความร่วมมือจดัเวรยามเฝ้าระวังดูแลความสงบ

ในพื้นที่ด้วยครบั 
 -เรื่องภัยแล้งในเขตตำบลสามเมือง ทางเกษตรอำเภอแจ้งว่า ปริมาณน้ำใน เขตพื้นที่ยังมี

ปริมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 มิลิเมตร จึงยังไม่มีการสำรวจภัยแล้งในเขตพื้นที่ และอยากจะให้ทุก
ภาคส่วนช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกันครับ 

นายอัครพงษ์  จันทกล -ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลในเร่ืองของไฟฟ้าส่องสว่างด้วยครับ มีหลายจุดที่ไฟดับครับ 
(ผญบ.หมู่ 3) 
นายบุญทัน  อะโน -อยากจะฝากทางผู้นำ และทาง อบต.ช่วยสอดส่องดูแลเก่ียวกับเร่ืองเด็กแว้นซิ่ง 
(กำนันตำบลสามเมือง) รถจักรยานยนต์ มีดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดัง รบกวนชาวบ้าน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของ

บุตรหลาน 
 
 

10 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
11 นายสมเดช  การชงดั ครูโรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สมเดช  การชงัด 
12 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
13 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
14 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
15 นางศิริลักษณ์  แสนศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศิริลักษณ์  แสนศรี 
16 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
17 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
18 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
19 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
20 นางทองสุข  มาประเภา แม่บ้าน ทองสุข  มาประเภา 
21 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วิไลพร  คิดเห็น 
๒๒ นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ขวัญเรือน  เขียนนอก 
23 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ชลลัดดา  ทัดไทย 
24 นางสาวรินดร์ดา  บญุแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ รินดร์ดา  บุญแจง้ 
25 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
26 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
27 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน สุรินทร์  ยะปะเต 
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 -กรณีที่มีการตัดต้นไม้ในที่ส่วนบุคคล ได้มีการเข้ามาขออนุญาตที่ อบต.หรือไม่อย่างไรครับ 
เมื่อก่อนจะมีชาวบ้านมาขออนุญาตตัดที่ผมและทางผู้ใหญ่บ้าน และก่อนการเคลื่อนย้ายก็
จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อก่อนจึงจะสามารถขนย้ายได้ แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้เซ็นรับรองการขน
ย้ายดังกล่าวแล้ว  

นางจุฑามาศ  ทูนฤทธิ์สระ -สำหรับเด็กแว้นซิ่งรถจักรยานยนต์ภายในหมู่บ้าน ได้ตรวจสอบร่วมกับกำนันตำบลสามเมือง 
(ผญบ.หมู่ 6) รองเทิน  สุขนอก  ซึ่งก็ได้ทราบว่าเป็นใครและดิฉันได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 -ที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนสมบูรณ์  ที่ ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้เสนอโครงการขุดสระน้ำสนามประปา หมู่ 6 เป็นโครงการที่มีความ
ต้องการดำเนินการอยู่อันดับที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เกิดปัญหาในเรื่องของพื้นที่การ
ดำเนินการขุดสระน้ำระหว่างบ้านโนนสมบูรณ์และบ้านโนนกอก ซึ่งทางดิฉันซึ่งเป็นผู้นำ
หมู่บ้าน ร่วมกับกำนันตำบลสามเมือง ได้เข้าไปทราบข้อมูลและรายละเอียดในการดำเนินการ
โครงการดังกล่าว โดยมีเอกสารรับรองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของบ้านโนนสมบูรณ์ ซึ่งในการ
ดำเนินการขุดสระน้ำถือเป็นประโยชน์แก่พี่น้องในหมู่บ้าน ซึ่งบ้านโนนกอกและบ้านโนน
สมบูรณ์ก็เป็นหมู่บ้านพี่น้อง ที่มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน การขุดสระดังกล่าวจะเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ำ และยังเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องบ้านเรา หากบ้านโนน
สมบูรณ์ได้ดำเนินการขุดสระน้ำแล้ว ทางหมู่บ้านก็ไม่ได้บอกว่าจะหวงน้ำหรือพื้นที่ในบริเวณ
ดังกล่าว บ้านโนนกอกก็สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้คะ  

นายวิบูลย์  ทาไธสง -ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนือ่งจากเกิดปัญหาระหว่างบา้น 
(นายก อบต.) โนนกอกและบ้านโนนสมบูรณ์ จึงอยากจะให้มีการประชุมของทั้ง 2 หมู่บ้านเพื่อหาทางออกที่

ดีและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องต่อไปครับ 
นายบุญทัน  ทองภูบาล -ที่ทักท้วงโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นควรว่าน่าจะดำเนินการขุดลอกหนองขวางให้แล้ว 
(ส.อบต.หมู่ 5) เสร็จสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงทำการขุดสระน้ำดังกล่าว และอยากจะให้เห็นใจพี่น้องประชาชนที่ไม่

มีที่ทำกิน ก็ได้อาศัยพื้นที่ดังกล่าวทำอยู่ทำกิน เลี้ยงสัตว์ด้วยครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การดำเนินการดังกล่าว อยากจะให้ทั้ง 2 หมู่บ้านได้ร่วมพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันครับ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 
นายบุญทัน  อะโน -เห็นด้วยที่จะให้ทั้ง 2 หมู่บ้านร่วมพูดคุยประชุมหาทางออกกับปัญหาดังกล่าวครับ 
(กำนันตำบลสามเมือง) 
นายเทิน  สุขนอก -อยากจะให้ทั้ง 2 หมู่บ้านร่วมประชุมเพื่อหาทางออกของปัญหาดังกล่าวร่วมกันครับ ซึ่งจะเป็น 
(รองนายก อบต.) ประโยชน์ต่อพี่น้องตำบลสามเมืองของเราครับ 
นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม -ที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ใครบุกรุกใช้พื้นที่ส่วนตัว และต้องมีการใช้ 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งก็จะเหมือนกับบ้านแฝก บ้านโนนสำราญ ซึ่งมีพื้นที่สาธารณะหลายจุด แต่

ทางหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้าน จึงอยากจะให้ทางบ้านโนนกอก และบ้านโนน
สมบูรณ์ ร่วมกันปรึกษาหาทางออกในเร่ืองนี้ต่อไปคะ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ตามที่ทุกท่านได้เสนอเข้ามา สรุปแล้วก็อยากจะให้ทั้ง 2 หมู่บ้านได้ร่วมพูดคุยหาทางออกใน 
(ประธานสภาฯ) การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปครับ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อพี่

น้องตำบลสามเมืองของเรา  
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -โครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แต่ทาง  
(ผอ.กองคลัง) อบต.ก็จะจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งก็

อยากจะให้ทางหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านได้ทำความเข้าใจกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลังหาก
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่
น้องตำบลสามเมืองของเราคะ 

 
 



- 4 - 

 

นายวิบูลย์  ทาไธสง -การตัดไม้และการขนย้ายไม้ เป็นการดูแลของทางฝ่ายปกครองครับ เพราะไม่เคยมีใคร 
(นายก อบต.) เข้ามาขออนุญาตตัดหรือเคลื่อนย้ายไม้จากทาง อบต.สามเมืองเลยครับ 
 -เร่ืองไฟฟ้าสาธารณะ ทาง อบต.จะมอบหมายให้กองช่างเข้าไปสำรวจและดำเนินการแก้ไขให้

ต่อไปครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ       
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 คร้ังที่ 2/2562 
รองประธานสภาฯ 2.1 ในการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 คร้ังที่ 

2/2562 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
รายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอให้ตรวจดูก่อนรับรอง เชิญครับ 
เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
รองประธานสภาฯ   3.1 ญัตติเสนอร่างข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- วาระ 1 ขั้นรับหลักการ 
-ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 87 การจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้นายก อบต. เป็นผู้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ต่อสภาฯ เมื่อสภาฯ เห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ ให้เสนอนายอำเภอ เพื่อขออนุมัติ และให้นายอำเภอ พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ (ร่าง) ข้อบัญญัติดังกล่าว  และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการขอเชิญท่านนายก อบต.สามเมือง เป็นผู้ เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สภาฯพิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอ
ร่างข้อบัญญัติครับ 

นายวิบูลย์  ทาไธสง -ข้าพเจ้าขอเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(นายก อบต.) ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง   ในสมัย

ประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติ ดังกล่าวมาด้วย
แล้ว 

ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สามเมืองทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ได้ประมาณการ
รายรับไว้จำนวน  29,000,000 บาท และในปัจจุบัน (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562) องค์การ
บริหารส่วนตำบลสามเมือง  มียอดรวมรายรับ  จำนวน 24,864,055.72 บาท ต่ำกว่า
ประมาณการรายรับ  5,135,944.28 บาท คิดเป็นร้อยละ  20.66 และมียอดเงินสะสมที่
สามารถนำมาใช้ได้ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) จำนวน  11,434,162.62 บาท และเงินทุน
สำรองสะสมจำนวน  10,594,717.17  บาท 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีรายรับสงูกวา่ปีที่ผ่านมาประมาณ  2,500,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ  7.94  เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรม
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ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
ดังกล่าว ให้นำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามเมือง  จึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี   โดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561 – 2565) มาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น นโยบายจังหวัด อำเภอ ตลอดจนนโยบายของคณะผู้บริหาร และตามอำนาจ
หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด  จึงได้ประมาณการรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานตามนโยบายทั้งสิ้น
จำนวน  31,500,000 บาท  โดยจ่ายเป็น 

 

1. รายจ่ายประจำ  จำนวน  28,206,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ  89.54 ของ
งบประมาณรายจา่ยทัง้สิ้น 
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน   3,293,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ  10.46  ของ
งบประมาณรายจา่ยทัง้สิ้น 

 

2. การบริหารงบประมาณ 
2.1  ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ  2563  ประมาณการไว้รวมทั้งสิน้  
31,500,000.-  บาท  ดังรายละเอียดในเอกสารหน้า   3   ที่ได้แจกเอกสารให้สมาชิกฯ  ผู้
ทรงเกียรติ  สรุปดังนี ้
1.  หมวดภาษีอากร     ตั้งไว ้       1,265,000.-  บาท 
2.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ตั้งไว ้           25,000.-  บาท 
3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ  ตั้งไว ้         146,000.-  บาท 
4.  หมวดรายได้จากสาธารณปูโภค  ตั้งไว ้          -          บาท 
5.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ตั้งไว ้            8,000.-   บาท 
6.  หมวดรายได้จากทนุ   ตั้งไว ้   - บาท 
7.  หมวดภาษีจัดสรร   ตั้งไว ้     14,056,000.-  บาท 
8.  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้               16,000,000.-  บาท 

   
     รวมทั้งทั้งสิ้น    31,500,000.-  บาท 

 

2.2  ประมาณการรายจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย      ดังรายละเอียดตามเอกสารหน้า  4  
 สรุปดังนี ้

1.  งบกลาง    ตั้งไว ้     8,415,610.- บาท 
2.  งบบุคลากร    ตั้งไว ้             12,142,480.- บาท 
3.  งบดำเนนิงาน    ตั้งไว ้     6,223,410.- บาท 
4.  งบลงทนุ    ตั้งไว ้     3,293,500.- บาท 
5.  งบรายจ่ายอืน่    ตั้งไว ้        20,000.- บาท 
6.  งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว ้              1,405,000.- บาท 

       รวมทั้งทั้งสิ้น  31,500,000.-   บาท 
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2.3  ประมาณการรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน     ดังรายละเอียดตามเอกสารหน้า  5  
สรุปดังนี ้
1.  ด้านบริหารงานทั่วไป   ตั้งไว ้            10,445,320.- บาท 
2.  ด้านบริการชุมชนและสงัคม  ตั้งไว ้            10,624,070.- บาท 
3.  ด้านการเศรษฐกิจ   ตั้งไว ้              2,015,000.- บาท 
4.  ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   ตั้งไว ้    8,415,610.- บาท 

       รวมทั้งทั้งสิ้น  31,500,000.-   บาท 
 

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผกูพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี  (มี/  ไม่มี) 
4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นในการบริหารกิจการขององค์กรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล  สรุปดังนี้ ( ภาคผนวก ก ) 
1.  เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จ่ายควบกับเงินเดือน   ตั้งไว ้ 6,651,600.- บาท 
2.  ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว ้ 1,084,720.- บาท 
3.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว ้   578,760.- บาท 
รวมทั้งสิ้น  8,315,080.-  บาท   คิดเป็นร้อยละ   26.39 ของประมาณการรายจา่ย

ทั้งสิ้น 
 

ข.  รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร   สรุปดังนี้ 
สำนักงานปลัด 

    ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว ้        1,212,600.- บาท ( ภาคผนวก ค ) 
 

กองคลัง 
    ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว ้               6,200.-  บาท ( ภาคผนวก ค ) 
 

กองการศึกษาฯ 
ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว ้  38,500.- บาท ( ภาคผนวก ค ) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว ้          200,000.- บาท ( ภาคผนวก ข ) 

 

กองช่าง 
ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว ้          104,300.- บาท ( ภาคผนวก ค ) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว ้        1,660,000.- บาท ( ภาคผนวก ข ) 

 

กองสวัสดิการสังคม 
ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว ้           24,400.- บาท ( ภาคผนวก ค ) 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว ้           47,500.- บาท ( ภาคผนวก ค ) 

รวมทั้งสิ้น        3,293,500.-      บาท 
 

โดยได้จัดทำประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ  แสดงราคากลาง  แยกต่างหากจาก
เอกสารงบประมาณเพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
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บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบ (ร่าง) ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา    
จังหวัดนครราชสีมา 

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม  31,500,000.-  บาท  แยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี ้

 

1.  ด้านบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม             10,445,320.- บาท 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม    10,239,320.- บาท 
1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม       206,000.- บาท 

 

2.  ด้านบริการชุมชนและสงัคม  ยอดรวม          10,624,070.- บาท 
2.1  แผนงานการศึกษา   ยอดรวม    6,081,190.- บาท 
2.2  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม    1,209,500.- บาท 
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม    1,662,080.- บาท 
2.4  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม    1,321,300.- บาท 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม                130,000.- บาท 
2.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      220,000.- บาท 

 

3.  ด้านการเศรษฐกิจ   ยอดรวม              2,015,000.- บาท 
3.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  ยอดรวม     1,860,000.- บาท 
3.2  แผนงานการเกษตร   ยอดรวม       155,000.- บาท 

 

4.  ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   ยอดรวม             8,415,610.- บาท 
4.1  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม               8,415,610.- บาท 
 

เหตุผล 
เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จึงเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ก่อนวันประชุมสภาฯ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ.  2563 วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)  ว่าควรจะรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติ

ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะหลักการดังกล่าว   ขอให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม่ นั้น ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  ขอเชิญครับ 

นางละมุล  ปุริมาตร -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
(เลขานุการสภาฯ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

หมวด 3 ว่าด้วยญัตติ 
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรแล้ว 
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เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณารา่งข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทอ้งถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ 48    ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติในกรณีที่สภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
จำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ 
12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเทศบาล ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้ง
นายอำเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ  

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรค
หนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ตามลำดับ 

ข้อ 49   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่ นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปร

ญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
   ฯลฯ 

หมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ 
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลด

รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงนิที่ขออนุญาตจา่ย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญตัติ 

คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหนา้เปน็หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน 
ระยะเวลาทีส่ภาท้องถิน่กำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง 
ความประสงค์ของจำนวนเงินทีข่ออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือคำแปรญัตตินั้นผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึง่มีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึง่ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ดอกเบี้ยและเงินสง่ใช้ตน้เงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึง่เป็นจำนวนเงินทีต่้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาวา่ รายจา่ยรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขาด 
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ที่ประชุม    -รับทราบ 
 

นางละมุล  ปุริมาตร  -ซึ่งตอนนี้มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน 15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 
(เลขานุการสภาฯ)   
นายไพโรจน์  สุกาวิน                 -มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปราย  เมื่อครบองค์ประชุม  
(ประธานสภาฯ) ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 วาระที่  1 (ขั้นรับหลักการ)        
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับหลักการ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -ขั้นตอนต่อไป จะส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ที่สภาฯ รับ 
(ประธานสภาฯ) หลักการในวาระที่ 1 แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 
 
รองประธานสภาฯ 3.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
(เลขานุการสภาฯ) ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  2. คณะกรรมการวิสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน สำหรับข้อ 2 เป็นของเทศบาล  

ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเปน็คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเปน็แก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี ้

  1. คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  4. คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ข้อ 106 กรรมการท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  1. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 

     2. ตาย 
     3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
     4. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
     5. สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไมจ่ำกัดจำนวน เว้นแตท่ี่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้
นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยให้
สมาชิกสภาเสนอชื่อ และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน คนหนึ่งสามารถ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ลงคะแนนโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชือ่ 
ผู้ได้คะแนนสงูสุดเปน็ผูไ้ด้รับเลอืก ถ้าได้คะแนนสงูสุดเท่ากนัหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่
ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเทา่กันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 
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ขอเชิญท่านประธานสภานำหารือที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการ 3 คนหรือมากกว่า 3 คน 
เชิญคะ 
 

นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -ขอเชิญสมาชิกได้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่าจะให้มีคณะกรรมการฯ 3 คน 
(ประธานสภาฯ)   หรือมากกว่า 3 คน เชิญครับ 
  
นายทวปี  บญุมา   -ผมขอเสนอ ๗ คนครับ 
(ส.อบต.หมู่ 2) 
นายประดิษฐ์  ยะปะตัง  -ผมขอเสนอ 5 คนครับ 
(ส.อบต.หมู่ 3) 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ มา 5 คน และ 7 คน มีสมาชิกท่าน
(ประธานสภาฯ)   ใด จะเสนอเป็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ 5 คน โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ 5 คน   

ด้วยมติเห็นชอบ 6 เสียง, ไม่เห็นชอบ 8 เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ผมขอมติสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ 7 คน โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ)    
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ 7 คน   

ด้วยมติเห็นชอบ 8 เสียง, ไม่เห็นชอบ 6 เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -ตามที่สภาฯ มีมติเห็นชอบเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๗ คน ขอให้สมาชิก 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ 
นางอนงค์  อาจยิ่งยงค์ -ดิฉันขอเสนอ นายรวง  ดอกพิกุล ส.อบต.หมู่ 1 ผู้รับรอง นางสำลี  ปลิดกลาง ส.อบต.หมู่ 1 
(ส.อบต.หมู่ 10)   และนายเฉลิม  สะวงค์ ส.อบต. หมู่ 9 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติในการ 
(ประธานสภาฯ)   คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โปรดยกมือ เชิญครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ นายรวง  ดอกพิกุล ส.อบต.หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ด้วย

มติเห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วยเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายทวปี  บญุมา -ผมขอเสนอ นายสายันต์  ชา่งสาร  ส.อบต.หมู่ 5  ผู้รับรอง นายบุญทัน  ทองภูบาล ส.อบต.  
(ส.อบต.หมู่ 2) หมู่ 5 และนายม้วน  อัทธะวีคณู ส.อบต.หมู่ 4 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติในการ 
(ประธานสภาฯ)   คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 โปรดยกมือ เชิญครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ นายสายันต์  ช่างสาร  ส.อบต.หมู่ 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

ด้วยมติเห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วยเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางละมุล  ปุริมาตร -ดิฉันขอเสนอ นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง  ส.อบต.หมู่ 6  ผู้รับรอง นายทวีป  บุญมา ส.อบต.  
(ส.อบต.หมู่ 2) หมู่ 2 และนายเฉลิม  สะวงค์ ส.อบต.หมู่ 9 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติในการ 
(ประธานสภาฯ)   คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 โปรดยกมือ เชิญครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง  ส.อบต.หมู่ 6  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 3  ด้วยมติเห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วยเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายม้วน  อัทธะวีคูณ -ผมขอเสนอ นายสวสัดิ์  ดงสิงห์  ส.อบต.หมู่ 4  ผู้รับรอง นายสวุรรณ์  ทานา ส.อบต.  
(ส.อบต.หมู่ 4) หมู่ 10 และนายเฉลิม  สะวงค์ ส.อบต.หมู่ 9 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติในการ 
(ประธานสภาฯ)   คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 โปรดยกมือ เชิญครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  ส.อบต.หมู่ 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

ดว้ยมติเห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วยเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสวุรรณ์  ทานา -ผมขอเสนอ นายบญุทัน  ทองภูบาล  ส.อบต.หมู่ 5  ผู้รับรอง นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง     
(ส.อบต.หมู่ 10) ส.อบต. หมู่ 6 และนายม้วน  อัทธะวีคูณ ส.อบต.หมู่ 4 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติในการ 
(ประธานสภาฯ)   คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 โปรดยกมือ เชิญครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ นายบุญทัน  ทองภูบาล  ส.อบต.หมู่ 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

5  ด้วยมติเห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วยเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเฉลิม  สะวงค ์ -ผมขอเสนอ นายทวปี  บุญมา  ส.อบต.หมู่ 2  ผู้รับรอง นายมว้น  อัทธะวีคูณ ส.อบต.  
(ส.อบต.หมู่ 9) หมู่ 4 และนางอนงค์  อาจยิ่งยงค์ ส.อบต.หมู่ 10 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 อีกหรอืไม่ เมื่อไม่มี ขอมติในการ 
(ประธานสภาฯ)   คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 โปรดยกมือ เชิญครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ นายทวีป  บุญมา  ส.อบต.หมู่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6  ด้วย

มติเห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วยเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสายนัต์  ชา่งสาร -ผมขอเสนอ นายประดิษฐ์  ยะปะตัง  ส.อบต.หมู่ 3  ผู้รับรอง นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง    
(ส.อบต.หมู่ 5) ส.อบต.หมู่ 6 และนายสุวรรณ์  ทานา ส.อบต.หมู่ 10 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติในการ 
(ประธานสภาฯ)   คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 โปรดยกมือ เชิญครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ นายประดิษฐ์  ยะปะตัง  ส.อบต.หมู่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

7  ด้วยมติเห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -ในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ได้คณะกรรมการครบทั้ง 7 ท่านแล้ว ประกอบด้วย 
(ประธานสภาฯ)   1. นายรวง  ดอกพิกุล  ส.อบต.หมู่ 1 

2. นายทวีป  บุญมา  ส.อบต.หมู่ 2 
3. นายประดิษฐ์  ยะปะตัง  ส.อบต.หมู่ 3 
4. นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  ส.อบต.หมู่ 4 
5. นายสายันต์  ช่างสาร  ส.อบต.หมู่ 5 
6. นายบุญทัน  ทองภูบาล  ส.อบต.หมู่ 5 
7. นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง ส.อบต.หมู่ 6 
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จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน ทำการคัดเลือกประธานฯ และเลขาฯ และขอให้
ท่านได้กำหนดวันแปรญัตติ หากสมาชิกท่านใดสนใจจะร่วมรับฟังหรือเสนอแปรญัตติต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ แต่ท่านจะไม่มีสิทธิออกเสียง เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นางละมุล  ปุริมาตร -ได้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่านแล้ว ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องทำการคัดเลือก 
(เลขานุการสภาฯ) ประธานฯ และเลขาฯ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่านสามารถเข้าร่วมอภิปรายได้ สมาชิกท่านใด  จะ

เสนอคำแปรญัตติ ให้ยื่นคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในการยื่นคำแปร
ญัตติต้องทำการยื่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงขอแจ้งการเสนอคำแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
และจะทำการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติทำการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำผลการ
แปรญัตติเสนอประธานสภาฯ เพื่อจะได้จัดส่งผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม  แบบเสนอคำแปรญัตติตามเอกสารที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว
นั้นครับ  การประชุมในการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี          
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะทำการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 
2562 เวลา 09.00 น. และหลังจากเลิกประชุมสภาฯ แล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้ง 7 ท่าน ร่วมประชุมเพื่อทำการคัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการฯ และ
รายงานผลการคัดเลือกเสนอต่อสภาฯ ต่อไปคะ   

นายไพโรจน์  สุกาวิน -กำหนดให้มีการยื่นแปรญัตติระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น.   
(ประธานสภาฯ) กำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้น

ไป  และขอกำหนดประชุมสภาฯ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 
2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในการแปรญัตติ
และตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายรวง  ดอกพิกุล  -ถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง เห็นทางผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการแล้ว 3 วัน มีการ  
(ส.อบต.หมู่ 1)  ฉีดน้ำปรับเกรดดิน ไม่ทราบว่าขั้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างไรครับ 
นายสุรินทร์  ยะปะเต  -การดำเนินการเร่ิมจากการร้ือบดอัดดินให้แน่น ก่อนการเทยาง ซึ่งก่อนการเทยาง ก็จะต้องมี 
(นายช่างโยธาฯ) การเจาะตรวจสอบความหนาแน่นของถนนที่อัดก่อนว่าได้มาตรฐานหรือไม่ หากผ่านก็จะ

ดำเนินการเทยางทิ้งไว้ 2 วัน หลังจากนั้นก็จะปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกต่อไปครับ 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  -โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า ไม่ทราบว่าจะ 
(ส.อบต.หมู่ 4) ดำเนินการเมื่อไร และสามารถนำเงินในการดำเนินการโครงการดังกล่าวไปดำเนินการซ่อมแซม

ถนนภายในตำบลสามเมืองได้หรือไม่ครับ 
 -ถนน คสล.สายบ้านแฝก-วัดบ้านโนนสมบูรณ์ ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก อยากจะ

ให้ทาง อบต.ช่วยซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวด้วยครับ 
 -น้ำดื่ม ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ซื้อน้ำกิน เนื่องจากน้ำฝนที่รองไว้ไม่สามารถดื่มได้ หาก

สังเกตจะเห็นเศษเหล็กหรือฝุ่นผงสีดำตกตะกอนอยู่ ซึ่งน้ำดังกล่าวเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
อยากจะให้ทาง อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ 
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นายบุญทัน  ทองภูบาล -เร่ืองปัญหาภัยแล้งจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผมอยากจะให้นำงบประมาณมาขุดลอก 
(ส.อบต.หมู่ 5) แหล่งน้ำต่างๆ ที่ตื้นเขิน เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณที่เพิ่มมากข้ึนครับ 
นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -ถนนสายบ้านแฝก – วัดบ้านโนนสมบูรณ์ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทางผู้นำได้เข้าไป 
(ส.อบต.หมู่ 6) แจ้งให้ทางผู้รับจ้างดำเนินงานให้ตรงตามแบบได้มาตรฐาน แต่ทางผู้รับจ้างกลับตอบว่า ทาง

ผู้นำไม่ได้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งทางผู้รับจ้างไม่รับฟังและไม่ยอมปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ทางผู้นำแจ้งครับ ซึ่งในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ก็อยากจะให้ทางผู้รับจ้างรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้นำหมู่บ้านด้วย เพื่องานที่ออกมาจะได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้นครับ ฝากทาง อบต.ช่วยประสานทางผู้รับจ้างด้วยครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ถนนสายบ้านแฝก-วัดบ้านโนนสมบูรณ์ ทาง อบต.ก็จะดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว 
(ประธานสภาฯ) ต่อไปครับ 
นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม -ตามที่กองสวัสดิการสังคม ได้เสนอขอโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ  
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) ส่งเสริมอาชีพชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า ได้เคยขออนุมัติ โครงการไปแล้ว

หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดขัดในเรื่องของแบบแปลนที่ไม่สามารถ
แล้วเสร็จทันในห้วงเวลาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ช่างได้เขียนแบบแปลนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงต้องมีการเสนอขอโครงการเข้าไปใหม่ การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในตำบล    
สามเมือง เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ จึงอยากจะให้ดำเนินการโครงการนี้ต่อไปคะ       

นายทวีป  บุญมา  -บ้านโนนเมือง ได้นำงบประมาณของหมู่บ้านและการงบประมาณสมทบจากชาวบ้าน ร่วมกัน 
(ส.อบต.หมู่ 2) เสริมฝายกั้นน้ำให้สูงขึ้นและหนาขึ้น เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น รวม

งบประมาณรวม 22,000 บาทครับ 
-ปัญหาเรื่องเด็กแว้นท่อไอเสียเสียงดัง รถจักรยานยนต์บ้านโนนเมืองก็ได้ถูกทางตำรวจยึดรถไป 
และเชิญทางผู้ปกครองของเด็กรับฟังและทราบปัญหาดังกล่าว โดยจะต้องดำเนินการจัดซื้อท่อ
ไอเสียมาเปลี่ยนใหม่ก่อน จึงจะสามารถนำรถกลับมาบ้านได้ ซึ่งก็อยากจะให้ทางผู้นำช่วยกัน
สอดส่องดูแลในเร่ืองนี้ด้วยครับ 

นายวิบูลย์  ทาไธสง  -สำหรับการขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆ หากทาง อบต.สามเมือง มีงบประมาณก็จะนำมาพิจารณา
(นายก อบต.)   และดำเนินการให้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ว เพิ่มการกักเก็บน้ำให้มากข้ึนด้วยครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้ามี (เสนอ) และต้องขอบคุณทุก 
(ประธานสภาฯ) ความเห็นที่เสนอเข้ามา ทำให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเราจะได้

ช่วยกันทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ถ้าไม่มีขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมฯ ขอปิด
การประชุม 

   

เลิกการประชุม       เวลา  12.20  น. 
 
 
 
 

                    (ลงชื่อ)................................................. ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางละมลุ  ปุริมาตร) 

เลขานุการสภาฯ 
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                     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

 
(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญทนั  ทองภูบาล)               (นายรวง  ดอกพิกุล)  
                กรรมการ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายไพโรจน์  สุกาวนิ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
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                    (ลงชื่อ)................................................. ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายธีรพล  นิธปิรีชา) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญทนั  ทองภูบาล)               (นายรวง  ดอกพิกุล)  
                กรรมการ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสุนทร  ปะวะขัง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
 


