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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560 
วันศุกรที่   3   กุมภาพันธ   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
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ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชมุ 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายบงการ  คาํศิริรักษ 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางยุภาวดี  ภูผาหลวง 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
ผูอํานวยการกองชาง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เจาพนักงานธรุการ 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
บงการ  คําศิรริักษ 
ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 
ยุภาวดี  ภูผาหลวง 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  5  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   
เลขานุการสภาฯ ครั้งที่  1  ประจําป  2559  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  2537  แกไขเพ่ิมเติมถงึ(ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552  มาตรา  56  การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาทีม่ีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  ซึ่งบัดน้ี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เขาประชุม  จํานวน  22  ทาน  จาก  22  
ทาน  ถือวาครบองคประชุมแลว 

  กอนที่ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาจะเปดประชุม  ผมขอ
เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย   
ประธานสภาฯ  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผูทรงเกียรติทุกทาน   

คณะผูบริหาร เจาหนาที่  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที ่  4  ครัง้ที่  3  ประจําป พ.ศ.  2559  โดยมี
กําหนด  15  วัน  ในระหวางวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2559  ดังน้ัน  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  53  แหงพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2547  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2554  ขอ  22  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  ในวันศุกรที่  3  กมุภาพันธ  2559  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  กอนจะดําเนินการประชุมผมขอเชิญทานเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหาร   สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕60  ตามประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  
เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   ประจําป   ๒๕60   และ
มติการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4  ครั้งที ่ 3  ประจําปพ.ศ.  ๒๕59   เมื่อวันที่  ๑3  
ธันวาคม  ๒๕๕9    ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัย
สามัญ  สมยัที ่ 1  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕60  มีกําหนดไมเกนิ  ๑๕  วัน   
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ระหวางวันที่  ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕60  น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๓  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และแกไขเพ่ิมเติม
จนถึง  ฉบับที ่  ๖  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ขอ  
๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที่  1  
ประจําป พ.ศ. ๒๕60  มีกําหนดไมเกิน  ๑๕  วัน  และใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที ่ 1  ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.  2560  ในวันศุกรที่  3  
เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕60  เวลา ๐8.3๐  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเปดประชุมสภาฯและใหที่ประชุม
สภาฯทําการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

ระเบยีบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ขอรับการสนับสนุนทุนทรัพย “วันรวมน้ําใจสูกาชาด” ประจําป  2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ดวยจังหวัดกาฬสินธุ  กําหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง  แพรวากาฬสินธุ  ประจําป  
ประธานสภาฯ  2560  ขึ้นในระหวางวันที่  26  กุมภาพันธ – 7 มนีาคม  2560  ณ  บริเวณสนามหนา 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  และสนามหนากองบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ  และในการจัดงานครั้งน้ีไดจัดพิมพสลากกาชาดการกุศล
จําหนายเพ่ือหารายไดสมทบทุนชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด  จังหวัด
กาฬสินธุ  ในการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนที่ประสบความเดือดรอนจากภัยพิบัติตาง  ๆ  
ตลอดจนผูยากจน  ผูดอยโอกาส  จังหวัดกาฬสินธุและเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  จึงได
กําหนดจัดงาน  “วันรวมนํ้าใจสูกาชาด”  ประจําป  2560  ขึ้น  ในวันที่  14  กุมภาพันธ  
2560  ต้ังแตเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ณ  จวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ในการน้ี
อําเภอจึงเชิญทานและบุคลากรในสังกัดรวมบริจาคทุนทรัพย(เงินสด) “วันรวมนํ้าใจสูกาชาด”  
ประจําป  2560  โดยกําหนดรับมอบทุนทรัพย(เงินสด)  ณ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางตลาด  
ช้ัน  2  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จนถึงวันที่  10  กุมภาพันธ  2560  และขอเชิญเขารวมงาน  
“วันรวมนํ้าใจสูกาชาด”  ประจําป  2560  ในวันที่  14  กุมภาพันธ  2560  เวลา  09.00  น.  
ณ  จวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  4  ประจําป พ.ศ.  ๒๕59 
นายเจษฎา  ภูระบัตร        ตามที่เลขานุการสภาฯ       ไดแจกสําเนารายงานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒา    สมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  4  เมื่อวันศุกรที่ 15  ธันวาคม  

2559  ก็ขอใหทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียด  ถามีสิ่งใดขาดตกบกพรอง  
หรือตองการที่จะแกไข  เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ  ซึ่งไมเปนไปตามที่เราได
ประชุมกันไวก็ขอเชิญเสนอครับ  มีหรือไมครับ  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอ  ผม
ขอมติที่ประชุมสภาฯวาทานสมาชิกสภาฯทานใด  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  4  ประจําป  
พ.ศ.  2559  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -   รับรอง 21  เสียง 
-  ไมรับรอง   0  เสียง 
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-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร เปนอันวา ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   
ประธานสภาฯ สมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  4 ประจําป พ.ศ.  2559  เม่ือวันศุกรที่ 15  

กุมภาพันธ  2559  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท   

ระเบยีบวาระที ่๓    เรื่องกระทูถาม 
-  ไมมี   

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องที่คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ ๕   เรื่องทีเ่สนอใหม 
๕.1  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   รายจาย
ประจําปงบประมาณ  2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการทบทวนพิจารณาโครงสรางพ้ืนฐานทั้ง  11  หมูบานไมทราบวามี 
ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะอภิปรายหรือไมขอเชิญครับ 
นายประดิษฐ  ภูออน             ตามที่ไดรับทราบขอมูลจากสวนการคลัง  งบประมาณที่สามารถจะดําเนินการงาน 
รองนายก อบต.ฯ โครงสรางพ้ืนฐานมีงบประมาณหาแสนกวาบาท  ก็ขอใหที่ประชุมไดปรึกษาวาหมูบานใดมี

ความจําเปนเรงดวนที่จะดําเนินโครงการกอน  ก็ขอใหทางรักษาการหัวหนาสวนการคลังได
ช้ีแจงถึงงบประมาณที่สามารถจะดําเนินโครงการงานโครงสรางพ้ืนฐาน  11  หมูบาน  ใหที่
ประชุมไดรับทราบกอนการพิจารณาดวยครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน         ครับตามที่ทานรองไดช้ีแจงถึงงบประมาณ      ที่จะดําเนินการงานโครงสรางพ้ืนฐาน   
ส.อบต.หมูที่  6 11  หมูบานโดยใหพิจารณาจากหมูบานที่มีความจําเปนเรงดวนกอน  สวนหมูบานที่ยังไมมี

ความจําเปนเรงดวนขอใหรองบประมาณจัดสรรงวดตอไปคอยดําเนินการ  ครับสาํหรับบาน
ดอนกลอย  หมูที ่  6  มคีวามจําเปนและเดือนรอนเรื่องถนนที่ใชในการสัญจรไปมาเกิดความ
ชํารุดเสียหายเปนบริเวณกวางตลอดเสนทางถนนบริเวณดานหนาศาลากลางหมูบาน  จุดที่สอง
ถนนบริเวณดานหนาโรงเรียนดอนกลอย  -  โนนชาด พิลาศอุปถัมภ  ก็ขอความกรุณาดวยครับ 

นายสํารวย  กุนอก         สําหรับบานหนองอิเฒา หมูที่ 9  ก็ขอความกรุณาจากทานสมาชิกสภาฯทุกทานดวย   
ส.อบต.หมูที่  9 เน่ืองจากชํารุดเสียหายเปนจํานวนมาก  ทําใหการสญัจรไปมาของพ่ีนองประชาชนที่ใชเสนทาง

ในการสัญจรไดรับความเดือนรอนเปนจํานวนมาก  ประกอบกับเสนทางดังกลาวมีถาผูใช
เสนทางในการสัญจรเปนจํานวนมากหลายหมูบาน  และตําบลขางเคียงก็ไดใชเสนทางดังกลาว
ในการสัญจร  ซึ่งถนนเสนดังกลาวไดทําการซอมแซมทุกปแตก็ชํารุดเสียเหมือนเดิมไมทราบวา
จะแกไขอยางไร  แตถาไมทําใหการซอมแซมโดยเร็วอาจทําใหผูทีใ่ชเสนทางในชวงกลางคืนอาจ
ไดรับอันตรายก็เปนได  ผมจึงขอความอนุเคราะหจากทานสมาชิกสภาฯทุกทานไดเล็งเห็นถึง
ความจําเปนเรงดวน  และเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นก็ขอฝากดวยครับ 

นางคําไพ  ภูดีบุตร         คะสําหรับบานหลักดาน  หมูที่  11      ก็มีความเดือดรอนมากเหมือนกันก็ขอใหที่ 
เลขานุการสภาฯ ประชุมไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณในงานโครงสรางพ้ืนฐานดวย  ไมอยากใหทานสมาชิก

สภาฯมองวาเปนหมูบานขนาดเล็กยังไมมีความจําเปนในทํางานโครงสรางพ้ืน  ก็ขอฝากทาน
สมาชิกสภาฯไดพิจารณาดวยคะ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอถามทางสวนการคลัง  สําหรับงบประมาณที่จะจัดทําโครงการถาดําเนินการไม 
ส.อบต.หมูที่  6 แลวเสร็จทันปงบประมาณน้ี  ไมทราบวาจะกันเงินไวทําในปถัดไดหรือไม  
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอน       และแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ    
ประธานสภาฯ รายจายประจําปงบประมาณ  2560  ของทั้ง  11  หมูบานที่ประสงคจะขออนุมัติขอใหกลับไป

ทําการประชุมประชาคม  วาแตละหมูบานประสงคที่จะจัดทําโครงการใดแลวใหแจงใหทางชาง
ไดออกสํารวจและประมาณการแลวนําเขาวาระเรื่องที่เสนอใหม  ในวันจันทรที ่  6  กมุภาพันธ  
2560  ตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  6 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
-  ไมมี 

ปดประชุม เวลา  16.30  น. 
       

(ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
( นางคาํไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่ 5  กุมภาพันธ  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

(นายสํารวย  กุนอก) 
 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
         (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560 
วันจันทรที่   6   กุมภาพันธ   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสรุศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 



-2- 
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายบงการ  คาํศิริรักษ 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางยุภาวดี  ภูผาหลวง 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
ผูอํานวยการกองชาง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เจาพนักงานธรุการ 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
บงการ  คําศิรริักษ 
ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 
ยุภาวดี  ภูผาหลวง 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  5  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   
เลขานุการสภาฯ ครั้งที่  1  ประจําป  2559  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  2537  แกไขเพ่ิมเติมถงึ(ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552  มาตรา  56  การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาทีม่ีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  ซึ่งบัดน้ี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เขาประชุม  จํานวน  22  ทาน  จาก  22  
ทาน  ถือวาครบองคประชุมแลว 

  กอนที่ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาจะเปดประชุม  ผมขอ
เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย   
ประธานสภาฯ  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผูทรงเกียรติทุกทาน   

คณะผูบริหาร เจาหนาที่  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที ่  4  ครัง้ที่  3  ประจําป พ.ศ.  2559  โดยมี
กําหนด  15  วัน  ในระหวางวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2559  ดังน้ัน  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  53  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2547  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2554  ขอ  22  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  ในวันศุกรที่  3  กมุภาพันธ  2559  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  กอนจะดําเนินการประชุมผมขอเชิญทานเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหาร   สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕60  ตามประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  
เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   ประจําป   ๒๕60   และ
มติการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4  ครั้งที ่ 3  ประจําปพ.ศ.  ๒๕59   เมื่อวันที่  ๑3  
ธันวาคม  ๒๕๕9    ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัย
สามัญ  สมยัที ่ 1  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕60  มีกําหนดไมเกนิ  ๑๕  วัน   
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ระหวางวันที่  ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕60  น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๓  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และแกไขเพ่ิมเติม
จนถึง  ฉบับที ่  ๖  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ขอ  
๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที่  1  
ประจําป พ.ศ. ๒๕60  มีกําหนดไมเกิน  ๑๕  วัน  และใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที ่1  ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.  2560  ในวันศุกรที่  3  
เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕60  เวลา ๐8.3๐  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเปดประชุมสภาฯและใหที่ประชุม
สภาฯทําการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

ระเบยีบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.2 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน

(ชาย)เขารับราชการ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ดวยกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค     มีความประสงคจะรับสมัครทหาร 
ประธานสภาฯ กองหนุนจากทุกเหลาทัพ  บุคคลพลเรือน(ชาย)อายุต้ังแต  20-28  ป  เขารับราชการเปนทหาร

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองคฯ(พลอาสาสมัคร) เปนจํานวนมาก  โดยประกาศรับสมัคร
ระหวางวันที่  18  ธันวาคม  2559 – 26  กุมภาพันธ  2560  ในการน้ี  อําเภอจึงขอความ
อนุเคราะห  ดังกลาวตอไป 
1.3 ขอรับการสนับสนุนทุนทรัพย “วันรวมน้ําใจสูกาชาด” ประจําป  2560 

ดวยจังหวัดกาฬสินธุ  กําหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง  แพรวากาฬสินธุ  ประจําป  
2560  ขึ้นในระหวางวันที่  26  กุมภาพันธ – 7 มนีาคม  2560  ณ  บริเวณสนามหนา 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  และสนามหนากองบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ  และในการจัดงานครั้งน้ีไดจัดพิมพสลากกาชาดการกุศล
จําหนายเพ่ือหารายไดสมทบทุนชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด  จังหวัด
กาฬสินธุ  ในการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนที่ประสบความเดือดรอนจากภัยพิบัติตาง  ๆ  
ตลอดจนผูยากจน  ผูดอยโอกาส  จังหวัดกาฬสินธุและเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  จึงได
กําหนดจัดงาน  “วันรวมนํ้าใจสูกาชาด”  ประจําป  2560  ขึ้น  ในวันที่  14  กุมภาพันธ  
2560  ต้ังแตเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ณ  จวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ในการน้ี
อําเภอจึงเชิญทานและบุคลากรในสังกัดรวมบริจาคทุนทรัพย(เงินสด) “วันรวมนํ้าใจสูกาชาด”  
ประจําป  2560  โดยกําหนดรับมอบทุนทรัพย(เงินสด)  ณ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางตลาด  
ช้ัน  2  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จนถึงวันที่  10  กุมภาพันธ  2560  และขอเชิญเขารวมงาน  
“วันรวมนํ้าใจสูกาชาด”  ประจําป  2560  ในวันที่  14  กุมภาพันธ  2560  เวลา  09.00  น.  
ณ  จวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
1.4 รณรงคการแตงกายชุดผูไทยกาฬสินธุ  ในชวงงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ  

ประจําป  2560 
ดวยจังหวัดกาฬสินธุ  โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ  กําหนดจัดโครงการ

สงเสริมเอกลักษณการแตงกายดวยผาพ้ืนเมือง(ชุดผาไทยกาฬสินธุ)  ในชวงงนมหกรรมโปงลาง
แพรวากาฬสินธุ  ประจําป  2560  ในระหวางวันที่  1  กุมภาพันธุ – 7  มีนาคม  2560  โดย
รณรงคการสวมใสชุดผูไทยเพ่ือรวมใจชาวกาฬสินธุเปนหน่ึงเดียว  รวมแสดงความอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  และสิ่งเสริมคานิยมดานการรักษา 
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วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ตามคานิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  โดยการแตงกายดวย
ผาพ้ืนเมือง(ชุดผูไทย)  หรือผาพ้ืนเมือง  เปนการสืบทอดภูมิปญญาดานการทอผาพ้ืนเมืองของ
จังหวัดกาฬสินธุ  อันกอใหเกิดรายไดสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ในการน้ี  รวมใจชาว
กาฬสินธุเปนหน่ึงเดียว  รวมแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  จึงขอใหทานและบุคลากรในสังกัดแตงกายชุดผูไทยกาฬสินธุ  ในชวงงานมหกรรมโปงลาง
แพรวากาฬสินธุ  ประจําป  2560  ในระหวางวันที่  1  กุมภาพันธ – 7 มีนาคม  2560  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําป  ๒๕60 
นายเจษฎา  ภูระบัตร        ตามที่เลขานุการสภาฯ       ไดแจกสําเนารายงานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒา    สมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่   1  ครั้งที่   1  เมื่อวันจันทรที่   6  

กุมภาพันธ  2560  ก็ขอใหทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียด  ถามีสิ่งใดขาด
ตกบกพรอง  หรือตองการที่จะแกไข  เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ  ซึ่งไมเปนไป
ตามที่เราไดประชุมกันไวก็ขอเชิญเสนอครับ  มีหรือไมครับ  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใด
จะเสนอ  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯวาทานสมาชิกสภาฯทานใด  เห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจําป  2559  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -   รับรอง 21  เสียง 
-  ไมรับรอง   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร เปนอันวา ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   
ประธานสภาฯ สมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1 ประจําป  2560  เม่ือวันจันทรที่  6  

กุมภาพันธ  2560  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท   

ระเบยีบวาระที ่๓    เรื่องกระทูถาม 
-  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องที่คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ ๕   เรื่องทีเ่สนอใหม 
๕.1  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   รายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณาขออนุมัติโอน   และแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ   
ประธานสภาฯ รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560   หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ของ

กองชาง  ก็ขอใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดนําเรียนช้ีแจงตอที่ประชุม
ถึงเหตุผลและความจําเปนในการในการขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณในครั้ง  ขอเชิญครับ 
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นายสุนทร  พิมพาคํา  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก 
นายก อบต.หนองอิเฒา ทาน  ตอไปน้ีเปนการเสนอญัตติพิจารณา  ขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ในสวนของกองชาง  ในหมวดคา
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  สําหรับงานดานโครงสรางพ้ืนฐานของหมูบานที่มีความประสงค
จะขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงประมาณรายจาย  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นซึ่งสามารถกระทําได โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะ
นําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ดังตอไปน้ี 

 
 บานหนองอิเฒา  หมูที่  1 

โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองอิเฒา  หมูที่  1  ต้ังไว   
120,000  บาท  ระยะความยาว  68  เมตร  กวาง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  41  ลูกบาศกเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  
รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,580.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  41.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  79,950.00  
บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  272.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  9,520.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅ 16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,980.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,650.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  15.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํา
วน  255.00  บาท 

 -   แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  10.00  แผน  ราคาตอหนวย  25.00  บาท  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  250.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  15,023.25  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15,023.25  บาท 

 รวมคาวัสดุ         115,178.25  บาท 
 ภาษี 7%    7,010.85  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน       122,189.10  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเปนรายการใหม  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
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หลักการ 
รายการที่  1  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร  บานหนองอิเฒา หมูที่  1 รายละเอียด
ประกอบดวย 
1. หมวดงานปรบัปรุงถนนการเกษตร  บานหนองอิเฒา  หมูที่  1 
1.1 งานปรับปรุงถนนการเกษตร  ระยะ(A) 
1.1.1  งานวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศก.0.30  เมตร  จํานวน  6.00  ทอน 
 -  ขุดดิน – ถมดิน  จํานวน  4.20  ลูกบาศกเมตร  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน 
194.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  814.80  บาท 

 -  ทอคอนกรตีเสริมเหล็ก  ∅ 0.30  เมตร  จํานวน  6.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอ
หนวย  จํานวน  261.68  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,570.08  บาท  คาแร
งานราคาตอหนวย  จํานวน  30.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  180.00  
บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,750.08  บาท 
1.1.2  ระยะปรับปรุงถนนการเกษตร  ระยะ(A)  กวาง  3.50  เมตร  ยาว  235.00  เมตร 
 -  ถมดินพรอมเกรดปรับระดับ  หนาเฉลี่ย  0.40  เมตร  จํานวน  427.70  ลูกบาศก
เมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  40.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  
17,108.00  บาท  
 -  ถมลูกรังพรอมเกรดปรับระดับ  หนาเฉลี่ย  0.20 เมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  110.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  23,523.50  บาท   
1.2  งานปรับปรุงถนนการเกษตร  ระยะ(B) 
1.2.1  ระยะปรับปรุงถนนการเกษตร(B)  กวาง  3.50  เมตร  ยาว  510.00  เมตร 
 -  ถมลูกรังพรอมเกรดปรับระดับหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  จํานวน  464.10  ลกูบาศก
เมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  110.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  
51,051.00  บาท 

 รวมคาวัสดุ+คาแรงาน          94,247.38  บาท 
 ภาษี 7%    6,597.32  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี                100,844.70  บาท 

ใชราคา          100,000.00  บาท 

รายการที่  2  ขออนุมัติโอนงบประมาณมาเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  รายการโครงการ
ขยายเขตไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  1  ประมาณการไว  
20,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน   20,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  20,000.00  บาท  หมายเหตุยึด
ราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ทีป่ระมาณราคาเปนเกณฑ   
 

 บานหนองอิเฒา  หมูที่  2 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ต้ังไว   
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120,000  บาท  ระยะความยาว  68.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  41.00  ลูกบาศกเมตร  ลงหินไหลทางขางละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,580.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  41.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  79,950.00  
บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  272.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  9,520.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅ 16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,980.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,650.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  15.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํา
วน  255.00  บาท 

 -   แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  10.00  แผน  ราคาตอหนวย  25.00  บาท  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  250.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  15,023.25  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15,023.25  บาท 

 รวมคาวัสดุ         115,178.25  บาท 
 ภาษี 7%    7,010.85  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน       122,189.10  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 
 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเปนรายการใหม  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
 หลักการ 

 รายการที่  1  ขออนุมัติโอนงบประมาณมาเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  รายการโครงการ
ขยายเขตไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ประมาณการไว  
10,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน   10,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  10,000.00  บาท  หมายเหตุยึด
ราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ทีป่ระมาณราคาเปนเกณฑ   

รายการที่  2  โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง  1.00  เมตร  ยาวรวม  
81.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเปนพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไมนอยกวา  81.00  เมตร  
ลงหนิลูกรังไหลทางเฉลี่ย  0.30  เมตร  รายละเอียดประกอบดวย 
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-  ขุดดินถมกลับ  จํานวน  16.20  ลูกบาศกเมตร  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  99.00  
บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,603.80  บาท 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  5.00  ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,335.00  บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  
99.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  495.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงาน
รวมเปนเงินทัง้สิ้น  จํานวน  2,830.00  บาท 
-  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  240  กก./ตร.ซม.  จํานวน  12.15  ลูกบาศก
เมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน  
23,618.75  บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  306.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงิน
ทั้ งสิ้น  จํานวน  3,717.90  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้ งสิ้น  จํานวน  
27,336.65  บาท 
-  ตะแกรงเหล็กวายเมท @0.25x0.25# หนา  4  มม.  จํานวน  81.00  ตารางเมตร  คาวัสดุ
ราคาตอหนวย  จํานวน  20.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,620.00  บาท  
คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  5.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  
405.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,025.00  บาท 

-  เหล็ก DB∅16  มม.  จํานวน  2.00  เสน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  299.41  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จําวน  598.82  บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  44.00  
บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  88.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  686.82  บาท 
-  หินลูกรังไหลทาง  จํานวน  5.00  ลูกบาศกเมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  110.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  550.00  บาท   
-  ยางแอสฟลท  จํานวน  2.00  ลิตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  15.00  บาท  คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน  30.00  บาท 
รวมคาวัสดุ   35,062.27  บาท 
ภาษี 7%       2,454.36  บาท 
รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน 37,516.63  บาท 
ใชราคา    37,000.00  บาท 

รายการที่  3   โครงการวางทอระบายน้ํา  คอนกรีตไมเสริมเหล็ก  ศก.  0.40  เมตร  
ความยาวรวม  63.00  เมตร  รายละเอียดประกอบดวย 
1.  งานวางทอคอนกรีต 
- ขุดดิน – ถมกลับ  จํานวน  38.00  ลูกบาศกเมตร  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  

99.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิน้  จํานวน  3,762.00  บาท 
- ทอคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ศก.0.40 เมตร(ครึ่งซีก)  จํานวน  55.00  ทอน  คาวัสดุราคา 
ตอหนวย  จํานวน  130.84  บาท   คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,196.20  บาท  
คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  20.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  
1,100.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  8,296.20  บาท 
- ทอคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร (เต็มทอน)  จํานวน  8.00  ทอน  คาวัสดุ 
ราคาตอหนวย  จํานวน  261.68  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,093.44  บาท  
คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  40.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น   
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จํานวน  320.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,413.44  บาท 
- กออิฐบล็อกปดขางทอ  จํานวน  25.00  ตารางเมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน   
118.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,950.00  บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  
จํานวน  65.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,625.00  บาท  คาวัสดุและ
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  4,575.00  บาท 
รวมคาวัสดุ   19,046.64  บาท 
ภาษี 7%     1,333.26  บาท 
รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน 20,379.90  บาท 
ใชราคา    20,000.00  บาท 

รายการที่  4  โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  
รายละเอียดประกอบดวย 

-  ทอ  PVC  ∅ 4"ช้ัน 8.5  (ปลายบาน)   จํานวน  29.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  150.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  4,350.00  บาท 

-  ทอ  PVC  ∅ 1½" ช้ัน  8.5  (ปลายบาน)  จํานวน  230.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  100.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  23,000.00  บาท 

-  ทอ  PVC  ∅ ½"ช้ัน  8.5 (ปลายบาน) จํานวน  3.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  40.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  120.00  บาท 
-  ขอตอลด  4"×3"  ช้ัน  13.5  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  60.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  60.00  บาท 
-  ขอตอสามทาง  2"  ช้ัน 13.5  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  50.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  50.00  บาท 
-  ขอตอสามทาง  1 ½"  ช้ัน 13.5  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
30.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  30.00  บาท 
-  ขอตอสามทางลด  2x ½"  ช้ัน 13.5  จํานวน  4.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
50.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  200.00  บาท 
-  ขอตอสามทาง  1½" x½" ช้ัน 13.5  จํานวน  16.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
30.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  480.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด  2"  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  20.00  บาท  คา
วัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  20.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด  1 ½"  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  15.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด  ½"  จํานวน  20.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  5.00  บาท  คา
วัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  100.00  บาท 
-  ฝาครอบ  2"  ช้ัน  13.5  จํานวน  12.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จาํนวน  25.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  300.00  บาท 
-  นํ้ายาเช่ือมประสานทอ  1000  กรัม  จํานวน  2.00 กระปอง  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  450.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  900.00  บาท 
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-  นํ้ายาเช่ือมประสานทอ  500  กรัม  จํานวน  1.00 กระปอง  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
230.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  230.00  บาท 
-  คาแรงขุดดิน+วางทอ+กลบดิน  จุดที่  1  จํานวน  910.00  เมตร  คาแรงงานราคาตอหนวย  
จํานวน  20.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  18,200.00  บาท 
-  คาแรงขุดดิน+วางทอ+กลบดิน  จุดที่  2  จํานวน  116.00  เมตร  คาแรงงานราคาตอหนวย  
จํานวน  25.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทัง้สิ้น  จํานวน  2,900.00  บาท 
รวมคาวัสดุ+แรงงาน    50,735.00  บาท 
ภาษี  7%       2,074.45  บาท 
รวมคาวัสดุ+แรงงาน+ภาษี   52,809.45  บาท 
ใชราคา      52,800.00  บาท 

บานโนนชาด  หมูที่  3 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานโนนชาด   หมูที่  3   ต้ังไว  50,000   
บาท  ระยะความยาว  28.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา  17.00  ลูกบาศกเมตร  ลงหินไหลทางขางละ  0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  
รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  6.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,820.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  17.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  33,150.00  
บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  112.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  3,920.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  3.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,188.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  8.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  120.00  บาท 

 -  แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  3.00  แผน  คาวัสดุราคาตอหนวย  25.00  บาท  คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  75.00 บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  6,306.45  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,306.45  บาท 

 รวมคาวัสดุ            48,349.45  บาท 
 ภาษี 7%     2,943.01  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน         51,292.46  บาท 

ใชราคา             50,000.00  บาท 
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ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- ขอความใหม  รายการที่  1  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนชาด   
หมูที่  3   ต้ังไว  40,000  บาท  ระยะความยาว  22.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  88.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  
0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  6.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,802.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  14.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  27,215.02  
บาท 

 -  ตะแกรงเหล็กวายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จาํนวน  88.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  1,760.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  2.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  598.82  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  5.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  550.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  2.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  30.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  4,943.38  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  4,943.38  บาท 

 รวมคาวัสดุ            37,899.22  บาท 
 ภาษี 7%     2,652.95  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน         40,552.16  บาท 

ใชราคา             40,000.00  บาท 

รายการที่  2  ขออนุมัติโอนบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่มโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
และไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บานโนนชาด  หมูที่  3  จํานวน  10,000.00  บาท   
ประมาณการไว  60,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน   60,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  60,000.00  บาท  หมายเหตุยึด
ราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ทีป่ระมาณราคาเปนเกณฑ 
   
-  ขอความเดิม   โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน   
บานโนนชาด  หมูที่   3  ประมาณการไว จํานวน   50,000.00  บาท  รายละเอียด
ประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    จํานวน   
50,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  50,000.00  บาท  หมายเหตุยึดราคา
กลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ   

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
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-  ขอความใหม   โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บาน
โนนชาด  หมูที่  3  ประมาณการไวจํานวน  50,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน  60,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  60,000.00  บาท  หมายเหตุยึด
ราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ  

บานดงนอย  หมูที่  4 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดงนอย   หมูที่  4  ต้ังไว  120,000   
บาท  ระยะความยาว  68  เมตร  กวาง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา  41  ลูกบาศกเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียด
ประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,580.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  41.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  79,950.00  
บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  272.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  9,520.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅ 16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,980.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,650.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  15.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํา
วน  255.00  บาท 

 -   แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  10.00  แผน  ราคาตอหนวย  25.00  บาท  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  250.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  15,023.25  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15,023.25  บาท 

 รวมคาวัสดุ         115,178.25  บาท 
 ภาษี 7%    7,010.85  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน       122,189.10  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- ขอความใหม   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดงนอย  หมูที่  4   ต้ัง 
ไว  120,000  บาท  ระยะความยาว  66.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  264.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
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-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  617.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,939.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  42.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  81,645.06 บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  264.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  5,280.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  6.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,796.46  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  13.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,430.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  4.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  60.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  14,722.58  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  14,722.58  บาท 

 รวมคาวัสดุ          112,873.10  บาท 
 ภาษี 7%     7,901.12  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      120,774.21  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 
 
บานดงนอย  หมูที่  5 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดงนอย   หมูที่  5  ต้ังไว  120,000   
บาท  ระยะความยาว  68  เมตร  กวาง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา  41  ลูกบาศกเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียด
ประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,580.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  41.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  79,950.00  
บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  272.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  9,520.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅ 16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,980.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,650.00  บาท 
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-  ยางแอสฟลท  จํานวน  15.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํา
วน  255.00  บาท 

 -   แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  10.00  แผน  ราคาตอหนวย  25.00  บาท  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  250.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  15,023.25  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15,023.25  บาท 

 รวมคาวัสดุ         115,178.25  บาท 
 ภาษี 7%    7,010.85  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน       122,189.10  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- ขอความใหม   รายการที่  1  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดงนอย   
หมูที่  5   ต้ังไว  109,000  บาท  ระยะความยาว  60.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  240.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  
0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,005.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  38.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทัง้สิ้น  จํานวน  73,869.34 บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  240.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  4,800.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  6.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,796.46  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  10.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,100.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  3.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  45.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  13,292.37  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  13,292.37  บาท 

 รวมคาวัสดุ          101,908.17  บาท 
 ภาษี 7%     7,133.57  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      109,041.74  บาท 

ใชราคา           109,000.00  บาท 
 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเปนรายการใหม  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
 หลักการ 
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รายการที่  1  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเปนรายการใหม  รายการวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตไม เสริมเหล็ก ศก. 0.30  เมตร  ความยาวรวม  39.00  เมตร  
รายละเอียดประกอบดวย 
1. งานวางทอคอนกรีต 
-  ขุดดิน – ถมกลับ  จํานวน  15.60  ลูกบาศกเมตร  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  
99.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิน้  จํานวน  1,544.40  บาท 
-  ทอคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ศก. 0.30 เมตร(ครึ่งซีก)  จํานวน  32.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอ
หนวย  จํานวน  102.80  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้ งสิ้น  จํานวน 3,289.60  บาท  
คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  15.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  
480.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิน้  จํานวน  3,769.60  บาท 
-  ทอคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ศก. 0.30 เมตร(เต็มทอน)  จํานวน  7.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอ
หนวย  จํานวน  205.61  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้ งสิ้น  จํานวน 1,439.27  บาท  
คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  30.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  
210.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,649.27  บาท 
-  กออิฐบล็อกปดขางทอ  จํานวน  15.00 ตารางเมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
118.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,770.00  บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  
จํานวน  65.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  975.00  บาท  คาวัสดุและ
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,745.00  บาท 
-  ยางมะตอยสําเร็จรูป  จํานวน  6.00  ถุง  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  120.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  720.00  บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  50.00  
บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  300.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปน
เงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,020.00  บาท 
รวมคาวัสดุ   10,728.27  บาท 
ภาษี 7%        750.98  บาท 
รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน 11,479.25  บาท 
ใชราคา    11,000.00  บาท 
 
บานดอนกลอย  หมูที่  6 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนกลอย  หมูที่  6  ต้ังไว  120,000   
บาท  ระยะความยาว  68  เมตร  กวาง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา  41  ลูกบาศกเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียด
ประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,580.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  41.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  79,950.00  
บาท 
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-  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  272.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  9,520.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅ 16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,980.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,650.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  15.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํา
วน  255.00  บาท 

 -   แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  10.00  แผน  ราคาตอหนวย  25.00  บาท  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  250.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  15,023.25  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15,023.25  บาท 

 รวมคาวัสดุ         115,178.25  บาท 
 ภาษี 7%    7,010.85  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน       122,189.10  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- ขอความใหม   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดอนกลอย  หมูที่  6    
ต้ังไว  109,000  บาท  ระยะความยาว  66.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  264.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  17.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,939.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  42.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  81,645.06  

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  264.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  5,280.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  6.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,796.46  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  8.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  880.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  4.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  60.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  14,640  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  14,640  บาท 

 รวมคาวัสดุ          112,240.60  บาท 
 ภาษี 7%     7,856.84  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      120,097.44  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 
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บานคํามะยาง   หมูที่  7 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
1. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บานคํามะยาง  หมู 
ที่  7  ประมาณการไว จํานวน   50,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    จํานวน   
50,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  50,000.00  บาท  หมายเหตุยึดราคา
กลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ   

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
ขอความใหม   โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บาน
โนนชาด  หมูที่  3  ประมาณการไว  100,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน  100,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  100,000.00  บาท  หมายเหตุ
ยึดราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ  

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานคํามะยาง   หมูที่  7   ตั้งไว   
50,000  บาท  ระยะความยาว  28.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  17.00  ลูกบาศกเมตร  ลงหินไหลทางขางละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  6.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,820.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  17.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  33,150.00   

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  112.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  3,920.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  3.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,188.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  8.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  120.00  บาท 

 -  แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  3.00  แผน  คาวัสดุราคาตอหนวย  25.00  บาท  คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  75.00 บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  6,306.45  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,306.45  บาท 

 รวมคาวัสดุ            48,349.45  บาท 
 ภาษี 7%     2,943.01  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน         51,292.46  บาท 

ใชราคา             50,000.00  บาท 
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ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่ม  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่ม  โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสง
สวางภายในหมูบาน  บานโนนชาด  หมูที่   3  ประมาณการไว  100,000.00  บาท  
รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน  100,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  100,000.00  บาท  หมายเหตุ
ยึดราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ  

บานโนนสวรรค  หมูที่  8 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานโนนสวรรค    หมูที่  8    ต้ังไว   
100,000  บาท  ระยะความยาว  55.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  33.00  ลูกบาศกเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  เมตร  โดย
เฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  12.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  5,640.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  33.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จาํนวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  64,350.00   

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  220.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  7,700.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅ 16  ม.ม.  จํานวน  6.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  2,376.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,650.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  15.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํา
วน  255.00  บาท 

 -   แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  6.00  แผน  ราคาตอหนวย  25.00  บาท  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  150.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  12,313.65  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  12,313.65  บาท 

 รวมคาวัสดุ           94,404.65  บาท 
 ภาษี 7%    5,746.37  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      100,151.02  บาท 

ใชราคา          100,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- ขอความใหม   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนสวรรค   หมูที่  8     
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ต้ังไว  100,000  บาท  ระยะความยาว  73.50  เมตร  กวาง  3.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  220.50 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.20  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,538.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  35.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  68,037.55 บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  220.50  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  4,410.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,497.05  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  3.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  45.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  12,194.64  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  12,194.64  บาท 

 รวมคาวัสดุ           93,492.24  บาท 
 ภาษี 7%    6,544.46  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      100,035.70  บาท 

ใชราคา          100,000.00  บาท 
 
บานหนองอิเฒา  หมูที่  9 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองอิเฒา หมูที่  9  ต้ังไว  120,000   
บาท  ระยะความยาว  68  เมตร  กวาง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา  41  ลูกบาศกเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียด
ประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,580.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  41.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  79,950.00  
บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  272.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  9,520.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅ 16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,980.00  บาท   
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-  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,650.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  15.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํา
วน  255.00  บาท 

 -   แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  10.00  แผน  ราคาตอหนวย  25.00  บาท  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  250.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  15,023.25  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15,023.25  บาท 

 รวมคาวัสดุ         115,178.25  บาท 
 ภาษี 7%    7,010.85  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน       122,189.10  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- ขอความใหม   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองอิเฒา  หมูที่  9   
ต้ังไว  120,000  บาท  ระยะความยาว  66.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  264.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  617.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,939.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  42.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  81,645.06 บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  264.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  5,280.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  6.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,796.46  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  13.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,430.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  4.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  60.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  14,722.58  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  14,722.58  บาท 

 รวมคาวัสดุ          112,873.10  บาท 
 ภาษี 7%     7,901.12  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      120,774.21  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 
 
บานปาหญาคา   หมูที่  10 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
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1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปาหญาคา   หมูที่  10   ต้ังไว   
50,000  บาท  ระยะความยาว  28.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  17.00  ลูกบาศกเมตร  ลงหินไหลทางขางละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  6.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,820.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  17.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  33,150.00  
บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  112.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  3,920.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  3.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,188.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  8.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  120.00  บาท 

 -  แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  3.00  แผน  คาวัสดุราคาตอหนวย  25.00  บาท  คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  75.00 บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  6,306.45  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,306.45  บาท 

 รวมคาวัสดุ            48,349.45  บาท 
 ภาษี 7%     2,943.01  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน         51,292.46  บาท 

ใชราคา             50,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- ขอความใหม   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปาหญาคา   หมูที่  10    
ต้ังไว  100,000  บาท  ระยะความยาว  73.50  เมตร  กวาง  3.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  220.50 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.20  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,538.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  35.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  68,037.55 บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  220.50  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  4,410.00  บาท   
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 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  3.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  45.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  12,194.64  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  12,194.64  บาท 

 รวมคาวัสดุ           93,492.24  บาท 
 ภาษี 7%    6,544.46  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      100,035.70  บาท 

ใชราคา          100,000.00  บาท 
 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่ม  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
1. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน บานปาหญาคา  หมู 
ที่  10  ประมาณการไว จํานวน   50,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    จํานวน   
50,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  50,000.00  บาท  หมายเหตุยึดราคา
กลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ  
 หลักการ 
- ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่ม  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บานปาหญาคา   หมูที่  10   ต้ังไว  100,000  บาท  ระยะความยาว  73.50  เมตร  กวาง  
3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  220.50 ตาราง
เมตร  ลงหินลูกรัง  0.20  เมตร  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,538.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  35.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  68,037.55 บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  220.50  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  4,410.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,497.05  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  3.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  45.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  12,194.64  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  12,194.64  บาท 
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รวมคาวัสดุ           93,492.24  บาท 

 ภาษี 7%    6,544.46  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      100,035.70  บาท 
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ใชราคา          100,000.00  บาท 
 
บานหลักดาน   หมูที่  11 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหลักดาน   หมูที่  11   ต้ังไว   
50,000  บาท  ระยะความยาว  28.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  17.00  ลูกบาศกเมตร  ลงหินไหลทางขางละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  6.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,820.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  17.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  33,150.00  
บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  112.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  3,920.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  3.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,188.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  8.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  120.00  บาท 

 -  แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  3.00  แผน  คาวัสดุราคาตอหนวย  25.00  บาท  คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  75.00 บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  6,306.45  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,306.45  บาท 

 รวมคาวัสดุ            48,349.45  บาท 
 ภาษี 7%     2,943.01  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน         51,292.46  บาท 

ใชราคา             50,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหลักดาน   หมูที่  11   ต้ังไว   
100,000  บาท  ระยะความยาว  55.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  220.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.20  เมตร  
โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
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-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,005.00  บาท 
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 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  35.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  68,037.55 บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  220.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  4,400.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,497.05  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  4.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  60.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  12,265.44  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  12,265.44  บาท 

 รวมคาวัสดุ           94,035.04  บาท 
 ภาษี 7%    6,582.45  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      100,617.49  บาท 

ใชราคา          100,000.00  บาท 
 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่ม  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
3. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน บานหลักดาน  หมู 
ที่  11  ประมาณการไว จํานวน   50,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    จํานวน   
50,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  50,000.00  บาท  หมายเหตุยึดราคา
กลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ  
 หลักการ 
- ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่ม  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานหลักดาน   หมูที่  11   ต้ังไว   
100,000  บาท  ระยะความยาว  55.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  220.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.20  เมตร  
โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,005.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  35.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  68,037.55 บาท 

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  220.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  4,400.00  บาท   
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-  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,497.05  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 
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 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  4.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  60.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  12,265.44  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  12,265.44  บาท 

 รวมคาวัสดุ           94,035.04  บาท 
 ภาษี 7%    6,582.45  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      100,617.49  บาท 

ใชราคา          100,000.00  บาท 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทาน นายก อบต.หนองอิเฒา        ไดเสนอญัตติในการขออนุมัติโอนและแกไข 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ใหทานสมาชิก

สภาฯทุกทานไดรับทราบ  มทีานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอความคิดเห็น  หรือตองการที่จะ
อภิปรายในระเบียบวาระน้ีหรือไม   

ที่ประชุม  ไมมี 
  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอหรือขออภิปราย  ดังน้ัน  ผมขอมติที่ประชุม

สภาฯวามีสมาชิกสภาฯทานใด อนุมัติใหโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560   เพ่ือมาต้ังจายเปนรายการใหมตามทีท่าน นายก 
อบต.หนองอิเฒาเสนอในครัง้น้ี  ไดหรือไมประการใดขอใหยกมือขึ้นพนศีรษะ  เพ่ือที่เลขานุการ
สภาฯจะไดตรวจนับจํานวนไดอยางถูกตอง 

  -  สมาชิกสภาฯมีมติอนุมัติ  จํานวน  21  คน 
  -  ไมอนุมัติ  จาํนวน  -  คน 
 -  งดออกเสียง  จํานวน  1  คน  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลคาํชีแ้จงงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ก็ขอใหองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไป
ดําเนนิการใหเปนไปตามขั้นตอนและระเบยีบกฎหมายดวย 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
-  ไมมี 

ปดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

 
 (ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที ่ 1 ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  9  กุมภาพันธ  2560   

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 



 
 ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 
 
 ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสํารวย  กุนอก) 
 
 ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจําป พ.ศ.  2560 

วันพฤหสับดีที ่  9   กุมภาพันธ   2560   เวลา  08.30  น. 



ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สุนทร  พิมพาคํา 
ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 



3. 
4. 
 

นางยุภาวดี  ภูผาหลวง 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

เจาพนักงานธรุการ 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

ยุภาวดี  ภูผาหลวง 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  4  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  ผมนายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดกลาว
เปดประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที ่ 3  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับรายงานการประชุม   สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560   ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน
ลวงหนาไปแลวไมนอยกวาสามวัน  ทานสมาชิกสภาฯคงไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั้งน้ีหรือไม  

ที่ประชุม  ปรากฏวาไมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติรับรอง
รายงานประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ  จํานวน  21  ทาน  และทีป่ระชุมสภาฯมี
มติรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.   2560  
เม่ือวันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2559  ดังนี ้

 รับรองรายงานการประชมุ  จํานวน  21  เสียง 
 ไมรับรอง     จํานวน     -  เสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 
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ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องทีเ่สนอใหม 

5.1  พจิารณาการดําเนินโครงการฝกอบรม   และเดินทางไปศกึษาดูงาน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.    2560 



นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดช้ีแจง ถึงรายละเอียดของโครงการฝกอบรม  และ 
ประธานสภาฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560   ครับ 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ   เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต. ทุกทาน 
จนท.วิเคราะหฯ สําหรับการศึกษาดูงาน น้ันในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เราไดต้ังงบประมาณไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  ต้ังไว  
250,000  บาท  เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษาหาความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ  การเปดโลก
ทัศน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนวยงานอ่ืน  ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาในทุก  ๆ  ดานพรอม
ทั้งสรางความสัมพันธอันดีภายในองคกรและชุมชน  ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองตอไป  ซึ่งกลุมเปาหมาย ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล  ลกูจางประจํา  และพนักงานจาง  ตามที่ไดสอบถามทางทานคณะผูบริหาร  และ
ทานสมาชิกสภาฯ  มีความประสงคตองการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานทางภาคกลาง  ดิฉันจึง
ไดจัดทําโครงการอบรมและศกึษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สวน
การจัดไปศึกษาดูงานจะใชระบบเดินทางไปศึกษาดูงานกันเองหรือจะใชระบบทัวร ก็ขอใหทาน
สมาชิกสภาฯไดอภิปรายดวย   

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับสําหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานไมทราบวาระหวางการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ประธานสภาฯ กันเอง  หรือจะใชคณะทัวรอยางไหนดีกวากันก็ขอใหทางเจาหานาที่ไดช้ีแจงดวย 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ              คะตามที่ทานประธานสภาฯไดสอบถามก็ขอนําเรียนใหไดรับทราบวาสําหรับการ 
จนท.วิเคราะหฯ เดินทางไปศึกษาดูงานกันเองสามารถทําไดแตคอนขางยุงยาก ในการเก็บเอกสารที่จะมา

ประกอบโครงการฯ  และไมสามารถระบุเวลาในการเดินทางไดเพราะวาดิฉันไมคอยมีความ
ชํานาญในพ้ืนที่ที่เราจะเดินทางไปศึกษาดูงาน  อาจทําใหเกิดปญหาตาง  ๆ  ตามมาอีกมากมาย
ซึ่งเราอาจไมคาดคิด  แตถาเราใชระบบทัวรในการเดินทางคณะทัวรจะเก็บเอกสารและบริการ
ทุกอยางโดยที่เราไมตองกังวล  และคณะทัวรจะมคีวามชํานาญในพ้ืนที่ที่เราจะเดินทาง  
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมตาง  ๆ  สามารถระบุไดและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
ตองการของเรา  ดิฉันคิดวาเราควรใชระบบทัวรในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งน้ี  สวน
ระยะเวลาที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานน้ัน  ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดเสนอดวยคะเพ่ือที่ดิฉัน
จะไดจัดทําโครงการฯ  เสนอขออนุมัติจากทานนายก อบต.หนองอิเฒา  เพ่ือที่จะไดมอบ
เอกสารใหกับทางสวนการคลังดําเนินการจัดซื้อ  จัดจาง  ตอไป 

นายสถิตย  เฉยไสย         เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต. ผูทรงเกียรติทุก 
รองปลัด อบต.ฯ ทานครับ ตามที่เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดนําเรียนปรึกษา และสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานวาจะเดินทางไปศึกษาดูงานกันเอง  หรือจะใชระบบ
ทัวรน้ัน  ผมคดิวาการตัดสินใจและการบรหิารจัดการนาจะเปนทานนายก อบต. เปนผูตัดสินใจ
วาจะใชแบบใด  สวนความตองการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดใดสภาฯคอยอภิปราย
และหามติรวมกันวาตองการที่จะไปดูงานจังหวัดใด  แลวคอยใหทางเจาหนาที่ไดจัดทําโครงการ
เพ่ือเสนอขออนุมัติจากทานนายก อบต.  สวนสถานที่จะไปดูงานขอใหไปดูงานในดานที่ตําบล
ของเราประสบปญหา  เพ่ือนําความรูประสบการณที่ไดมาประยุกตใชกับตําบลหนองอิเฒาของ
เรา  เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นผมวานาจะเกิดประโยชนตอตําบลของเรามากกวาที่เดินทางไปดู
งานในสถานทีท่ี่เกินศักยภาพของตําบลของเราก็ขอฝากใหทานสมาชิกสภาฯ  ไดพิจารณาดวย 
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นายสํารวย  กุนอก         ขอสอบถามทานนายก อบต.หนองอิเฒา  ไมทราบวาไดติดตอทางคณะทัวรใหเขามา 
ส.อบต.หมูที่  9 ช้ีแจงใหที่ประชุมสภาฯไดรับทราบถึงกําหนดการตาง  ๆ  ที่เราจะเดินทางไปศึกษาดูงานไดวัน

ไหน  ก็ขอใหทานนายก อบต.ฯไดช้ีแจงดวย 



นายสุนทร  พมิพาคาํ         พรุงน้ีผมจะติดตอกับทางคณะทัวรเขามาพูดคุยถึงโครงการศึกษาดูงานวาจะไปดูงาน 
นายก อบต.ฯ ที่ใด  พักทีใ่ด  กจิกรรมมีอะไรบาง  และจะใหทางคณะทัวรไดเขามาช้ีแจงใหกับทานสมาชิก

สภาฯไดรับทราบในวันพฤหัสบดีที่  5  กุมภาพันธ  2558  ในวันทีท่านสมาชิกสภาฯ  สวน
รายละเอียดตาง  ๆ  เราคอยคุยและตกลงกบัทางคณะทัวรวาจะทําอยางไร  สวนในวันน้ีก็คงคุย
กันไปกอนครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร            ครับสําหรับวัน เวลา และสถานที่เราจะกําหนดน้ัน  ผมขอใหเราไดฟงคําช้ีแจงจาก 
ประธานสภาฯ ทางคณะทัวรกอน  แลวเราคอยขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติการเดินทางไปศึกษาดูงาน   สําหรับ

การศึกษาดูงานน้ัน จะตองมีการประสานงานกับสวนราชการที่จะไปดูงาน และการดูงานน้ัน
จะตองเปนงานที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตําบลหนองอิเฒาของเรา   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
-  ไมมี 

ปดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

 
 (ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  3  ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  12  กุมภาพันธ  2560   

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

 ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 
 
 ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสํารวย  กุนอก) 
 
 ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  4  ประจําป พ.ศ.  2560 



วันอังคารที่   14   กุมภาพันธ   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. นายสุนทร  พมิพาคาํ นายก อบต.หนองอิเฒา สุนทร  พิมพาคํา 



2. 
3. 
4. 
 

นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางยุภาวดี  ภูผาหลวง 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เจาพนักงานธรุการ 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 
ยุภาวดี  ภูผาหลวง 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  4  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  ผมนายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดกลาว
เปดประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที ่ 3  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่ ๑   เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจําป พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.  2560   ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน
ลวงหนาไปแลวไมนอยกวาสามวัน  ทานสมาชิกสภาฯคงไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั้งน้ีหรือไม  

ที่ประชุม  ปรากฏวาไมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติรับรอง
รายงานประชุมสมยัสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ  จํานวน  21  ทาน  และทีป่ระชุมสภาฯมี
มติรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.   2560  
เม่ือวันพฤหสับดีที่  9  กุมภาพันธ  2559  ดังนี้ 

 รับรองรายงานการประชมุ  จํานวน  21  เสียง 
 ไมรับรอง     จํานวน     -  เสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องกระทูถาม 
-  ไมมี 
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ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

-  ไมมี 



ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม 
5.1  พจิารณาการดําเนินโครงการฝกอบรม   และเดินทางไปศกึษาดูงาน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.    2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดช้ีแจง ถึงรายละเอียดของโครงการฝกอบรม  และ 
ประธานสภาฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560   ครับ 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ   เรียนทานประธานสภาฯ   ทานรองประธานสภาฯ    และสมาชิกสภา อบต. ทุกทาน 
จนท.วิเคราะหฯ สําหรับการศึกษาดูงาน น้ันในปงบประมาณ พ.ศ.  2560  เราไดต้ังงบประมาณไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  ต้ังไว  
300,000  บาท  เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษาหาความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ  การเปดโลก
ทัศน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนวยงานอ่ืน  ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาในทุก  ๆ  ดานพรอม
ทั้งสรางความสัมพันธอันดีภายในองคกรและชุมชน  ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองตอไป  ซึ่งกลุมเปาหมาย ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล  ลกูจางประจํา  และพนักงานจาง  ตามที่ไดสอบถามทางทานคณะผูบริหาร  และ
ทานสมาชิกสภาฯ  มีความประสงคตองการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานทางภาคกลาง  ดิฉันจึง
ไดจัดทําโครงการอบรมและศกึษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สวน
การจัดไปศึกษาดูงานจะใชระบบเดินทางไปศึกษาดูงานกันเองหรือจะใชระบบทัวร ก็ขอใหทาน
สมาชิกสภาฯไดอภิปรายดวย   

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับสําหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานไมทราบวาระหวางการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ประธานสภาฯ กันเอง  หรือจะใชคณะทัวรอยางไหนดีกวากันก็ขอใหทางเจาหานาที่ไดช้ีแจงดวย 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ              คะตามที่ทานประธานสภาฯไดสอบถามก็ขอนําเรียนใหไดรับทราบวาสําหรับการ 
จนท.วิเคราะหฯ เดินทางไปศึกษาดูงานกันเองสามารถทําไดแตคอนขางยุงยาก ในการเก็บเอกสารที่จะมา

ประกอบโครงการฯ  และไมสามารถระบุเวลาในการเดินทางไดเพราะวาดิฉันไมคอยมีความ
ชํานาญในพ้ืนที่ที่เราจะเดินทางไปศึกษาดูงาน  อาจทําใหเกิดปญหาตาง  ๆ  ตามมาอีกมากมาย
ซึ่งเราอาจไมคาดคิด  แตถาเราใชระบบทัวรในการเดินทางคณะทัวรจะเก็บเอกสารและบริการ
ทุกอยางโดยที่เราไมตองกังวล  และคณะทัวรจะมคีวามชํานาญในพ้ืนที่ที่เราจะเดินทาง  
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมตาง  ๆ  สามารถระบุไดและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
ตองการของเรา  ดิฉันคิดวาเราควรใชระบบทัวรในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งน้ี  สวน
ระยะเวลาที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานน้ัน  ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดเสนอดวยคะเพ่ือที่ดิฉัน
จะไดจัดทําโครงการฯ  เสนอขออนุมัติจากทานนายก อบต.หนองอิเฒา  เพ่ือที่จะไดมอบ
เอกสารใหกับทางสวนการคลังดําเนินการจัดซื้อ  จัดจาง  ตอไป 

นางยุภาวดี  ภูผาหลวง         เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต. ผูทรงเกียรติทุก 
เจาพนักงานธรุการ ทานครับ ตามที่เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดนําเรียนปรึกษา และสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานวาจะเดินทางไปศึกษาดูงานกันเอง  หรือจะใชระบบ
ทัวรน้ัน  ผมคดิวาการตัดสินใจและการบรหิารจัดการนาจะเปนทานนายก อบต. เปนผูตัดสินใจ
วาจะใชแบบใด  สวนความตองการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดใดสภาฯคอยอภิปราย
และหามติรวมกันวาตองการที่จะไปดูงานจังหวัดใด  แลวคอยใหทางเจาหนาที่ไดจัดทําโครงการ
เพ่ือเสนอขออนุมัติจากทานนายก อบต.  สวนสถานที่จะไปดูงานขอใหไปดูงานในดานที่ตําบล 
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ของเราประสบปญหา  เพ่ือนําความรูประสบการณที่ไดมาประยุกตใชกับตําบลหนองอิเฒาของ
เรา  เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นผมวานาจะเกิดประโยชนตอตําบลของเรามากกวาที่เดินทางไปดู
งานในสถานทีท่ี่เกินศักยภาพของตําบลของเรา  ก็ขอฝากใหทานสมาชิกสภาฯ  ไดพิจารณาดวย 



นายสํารวย  กุนอก         ขอสอบถามทานนายก อบต.หนองอิเฒา  ไมทราบวาไดติดตอทางคณะทัวรใหเขามา 
ส.อบต.หมูที่  9 ช้ีแจงใหที่ประชุมสภาฯไดรับทราบถึงกําหนดการตาง  ๆ  ที่เราจะเดินทางไปศึกษาดูงานไดวัน

ไหน  ก็ขอใหทานนายก อบต.ฯไดช้ีแจงดวย 
นายสุนทร  พมิพาคาํ         พรุงน้ีผมจะติดตอกับทางคณะทัวรเขามาพูดคุยถึงโครงการศึกษาดูงานวาจะไปดูงาน 
นายก อบต.ฯ ที่ใด  พักทีใ่ด  กจิกรรมมีอะไรบาง  และจะใหทางคณะทัวรไดเขามาช้ีแจงใหกับทานสมาชิก

สภาฯไดรับทราบในวันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ  2560  ในวันน้ีก็ขอเชิญทางทัวรไดนําเรียน
รายละเอียดกําหนดการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการจัดฝกอบรมเพ่ือให
ความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดําริ  ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  ขอเชิญครับ 

นางสาวเนตรชนก  พิมพทะวงค เรียนทานประธานสภาฯ   ทานรองประธานสภาฯ    และสมาชิกสภา อบต. ทุกทาน   
เนตรชนกทราเวล ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมสภาฯทุกทาน  

สําหรับโครงการศึกษาดูงาน  ดิฉันก็ขอนําเรียนถึงกําหนดการใหไดรับทราบดังน้ี 
 วันที่  7  มีนาคม  2560 

-  ออกเดินทางจากองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เวลา  19.00  น. 
วันที่  8  มีนาคม  2560   
-  เดินทางไปกราบพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมพิลอดุลยเดช  ณ   
สํานักพระราชวัง  กรุงเทพมหานคร   
- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  นวนคร  ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลอง 
หลวง  จังหวัดปทุมธานี 
วันที่  9  มีนาคม  2560   
-  เขาเย่ียมชมและรับฟงคําบรรยายสรุปที่  เทศบาลตําบลสนามไชย  อําเภอนายายอาม  

จังหวัดจันทบุรี 
วันที่  10  มีนาคม  2560   
-  เขาเย่ียมชมและรับฟงคําบรรยายสรุปที่  ศนูยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน  อัน 
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 
-  เดินทางกลับถึงองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมายเหตุ กําหนดการอาจ 
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมคะ  คะสําหรับเอกสารประกอบการทําประกันชีวิตก็ขอ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทานละ  1  ชุดนะคะ  ขอบคุณคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทางคณะทัวรนําเรียนถึง   กําหนดการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตาม 
ประธานสภาฯ โครงการจัดฝกอบรม เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศกึษาดูงานโครงการตาม

พระราชดําริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช 
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะซักถามเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทางคณะทัวรไดนําเรียน
ช้ีแจงหรือไม  ถาไมมผีมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติกําหนดการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ตามโครงการจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และศกึษาดูงาน
โครงการตามพระราชดําริ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอุดลยเดช  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ประชาชนตําบลหนองอิเฒา  ในวันที่  7 – 10  มีนาคม   
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2560  ผมขอมติดวยการยกมือ  ขอใหยกมือขึ้นพนศีรษะ  เพ่ือที่เลขานุการสภาฯจะไดตรวจนับ
จํานวนไดอยางถูกตอง 

  -  สมาชิกสภาฯมีมติอนุมัติ  จํานวน  21  คน 



  -  ไมอนุมัติ  จาํนวน  -  คน 
 -  งดออกเสียง  จาํนวน  1  คน  (ประ  ธานสภาฯ)  

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท   อนุมัติการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการจัด
ฝกอบรม เพื่อใหความรูเก่ียวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดําริ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  ก็ขอให
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไปดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน  และระเบียบ
กฎหมายดวย 

ระเบยีบวาระที ่ 6 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร          ครับสําหรับเรื่องอ่ืน ๆ  น้ีไมทราบวามีทานใดมีเรื่องที่จะอภิปรายหรือไมขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสํารวย  กุนอก             สําหรับเรื่องอ่ืน  ๆ  ผมมีเรื่องเกี่ยวกับไฟฟาแสงสวางที่ชํารุดไมทราบวาทางชางได 
ส.อบต.หมูที่  9 ดําเนินการหรือยังก็ขอใหทางชางไฟฟาไดช้ีแจงดวยครับ 
นายอํานาจ  ภูอากาศ           เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต. ผูทรงเกียรติทกุทาน  คณะผูบริหาร   
ชางไฟฟา และเจาหนาทีท่ี่เขารวมการประชุมทุกคนครบั  สําหรบัการออกซอมไฟฟาแสงสวางภายใน

ตําบลหนองอิเฒาที่ชํารุดเสียหาย  ผมยังไมไดออกซอมแซม  เน่ืองจากอุปกรณในการซอมแซม
ยังไมไดทําการจัดซื้อ อยูในขั้นตอนของทางสวนการคลังจัดทําฎีกาจัดซื้อ  ถาหากไดรับการ
อนุมัติและจัดซื้ออุปกรณเรียบรอยแลวผมจะออกซอมแซมใหโดยเรงดวนครับ  ก็ขอสอบถามไม
ทราบวาหมูบานใดบางที่ชํารุดเสียหายขอใหแจงดวยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ผมจะถามแตละหมูบานวาหมูบานใดบางที่ชํารุดเสียหาย  ก็ใหแจงดวยครับ 
ประธานสภาฯ  
 บานหนองอิเฒา  หมูที่  1  ไมมี 
 บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ไมมี 
 บานโนนชาด  หมูที่  3  ไมมี 
 บานดงนอย  หมูที่  4  ไมมี 
 บานดงนอย  หมูที่  5  ชํารุด  2  จุด 
 บานดอนกลอย  หมูที่  6  ไมมี 
 บานคํามะยาง  หมูที่  7  ชํารุด  5  จุด 
 บานโนนสวรรค  หมูที่  8  ชํารุด  2  จุด 
 บานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ชํารุด  2  จุด 
 บานปาหญาคา  หมูที่  10  ไมมี 
 บานหลักดาน  หมูที่  11  ชํารุด  3  จุด 
  ก็ขอใหทางชางไดออกซอมแซมใหดวยหากไดรับการอนุมัติงบประมาณ  เพราะเรื่อง

ไฟฟาแสงสวางเปนสิ่งที่จําเปนมาก  ก็ขอฝากทางชางไฟฟาดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   กลาวปดการประชุมเวลา  15.00  น. 
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 (ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

          ( นางคําไพ   ภูดีบตุร) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 



(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 4 ประจําป  พ.ศ.  2560 
ไดตรวจเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  16  กุมภาพันธ  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ  สิงโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  รองประธานกรรมการตรวจรายงาน 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล)
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําป พ.ศ.  2560 
วันอังคารที่   2   พฤษภาคม   2560   เวลา  08.30  น. 

ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
 

นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

พุตสมา  ชาํนาญพล 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  2  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   
เลขานุการสภาฯ ครั้งที่  1  ประจําป พ.ศ.  2560  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552  มาตรา  56  การประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  
ซึ่งบัดน้ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เขาประชุม  จํานวน  22  ทาน  จาก  
22  ทาน  ถือวาครบองคประชุมแลว 

  กอนที่ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาจะเปดประชุม  ดิฉันขอ
เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย   
ประธานสภาฯ  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผูทรงเกียรติทุกทาน   

คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการทุกทาน  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกทาน  วันน้ี
เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่   2   ประจําป 
พ.ศ.  2560  โดยมีกําหนด  15  วัน  ในระหวางวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2560  ดังน้ัน  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  53  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2547  และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2554  ขอ  22  จึงเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1   ในวันอังคารที่  2  
พฤษภาคม  2560   เวลา  08.30  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา  กอนจะดําเนินการประชุมผมขอเชิญทานเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา  ไดอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องคการบริหาร   สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕60  ตาม
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  และมติการประชุมสภาฯ   เมื่อคราว
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  3  ประจําป  
พ.ศ.  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  ๑3  ธันวาคม  ๒๕๕9  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕60  มีกําหนดไมเกิน  ๑๕  วัน  
ระหวางวันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕60  น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๓  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และแกไขเพ่ิมเติม
จนถึง  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย 
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ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  
ขอ  ๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัย
ที่  2  ประจําป พ.ศ.  ๒๕60  มีกําหนดไมเกิน  ๑๕  วัน  ใหมีการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. 2560  ในวันอังคารที่  
2  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕60  เวลา ๐8.3๐  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเปดประชุมสภาฯและใหที่ประชุม
สภาฯทําการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 การมอบหมายหนาที่ปลัดอําเภอประจําตําบลและเจาหนาที่ชวยเหลือ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  เรื่องการมอบหมายหนาที่ 
ประธานสภาฯ ปลัดอําเภอประจําตําบลและเจาหนาที่ชวยเหลือ  ตามคําสั่งอําเภอยางตลาด  ที่  152/2560  

เรื่อง การมอบหมายหนาที่ปลัดอําเภอประจําตําบลและเจาหนาที่ชวยเหลือ  ตามที่อําเภอยาง
ตลาดไดมีคําสั่ง ที่  137/2560  ลงวันที่   4  เมษายน  2560  เรื่อง  มอบหมายหนาที่
ปลัดอําเภอผูประสานงานประจําตําบลและเจาหนาที่ชวยเหลือ  ในเขตพ้ืนที่อําเภอยางตลาด  
น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  64  ประกอบกับ มาตรา 48  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  และเพ่ือเปนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลใหเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตาม
วัตถุประสงค  จึงยกเลิกคําสั่งฯดังกลาวขางตน  และมอบหมายหนาที่ปลัดอําเภอประจําตําบล
หนองอิเฒาและเจาหนาที่ผูชวยเหลือใหม  คือนางสาวสมกมล  สาคุณ  ตําแหนง ปลัดอําเภอ
(เจาพนักงานปกครองชํานาญการ)  ทําหนาที่ปลัดอําเภอประจําตําบลหนองอิเฒา  และตําบล
หนองตอกแปน  โดยมี  นางสาวแคทติยา  พันธโพธ์ิคา  ตําแหนง เจาหนาที่ปกครอง  และ
นางสาวอมรา  ภูเสนา ตําแหนง เจาหนาที่ปกครอง  เปนผูชวย  ครับสําหรับเรื่องแจงใหที่
ประชุมไดรับทราบ  ไมทราบวามีทานใดมีเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุมหรือไม  ถาไมมีผมขอผาน
ไปวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผานมาครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  4  ประจําป พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  1  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.  2560   ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน
ลวงหนาไปแลวไมนอยกวาสามวัน  ทานสมาชิกสภาฯคงไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั้งน้ีหรือไม  

ที่ประชุม  ปรากฏวาไมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติรับรอง
รายงานประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ  จํานวน  22  ทาน  และทีป่ระชุมสภาฯมี
มติรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.   2560  
เม่ือวันพฤหสับดีที่  9  กุมภาพันธ  2559  ดังนี้ 

 รับรองรายงานการประชมุ  จํานวน  21  เสียง 
 ไมรับรอง     จํานวน     -  เสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
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ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องกระทูถาม 

-  ไมมี 
ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

-  ไมมี 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องทีเ่สนอใหม 

5.1  พิจารณาการดําเนินโครงการฝกอบรม   และเดินทางไปศกึษาดูงาน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.    2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดช้ีแจง ถึงรายละเอียดของโครงการฝกอบรม  และ 
ประธานสภาฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560   ครับ 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ   เรียนทานประธานสภาฯ   ทานรองประธานสภาฯ    และสมาชิกสภา อบต. ทุกทาน 
จนท.วิเคราะหฯ สําหรับการศึกษาดูงาน น้ันในปงบประมาณ พ.ศ.  2560  เราไดต้ังงบประมาณไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  ต้ังไว  
300,000  บาท  เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษาหาความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ  การเปดโลก
ทัศน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนวยงานอ่ืน  ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาในทุก  ๆ  ดานพรอม
ทั้งสรางความสัมพันธอันดีภายในองคกรและชุมชน  ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองตอไป  ซึ่งกลุมเปาหมาย ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล  ลกูจางประจํา  และพนักงานจาง  ตามที่ไดสอบถามทางทานคณะผูบริหาร  และ
ทานสมาชิกสภาฯ  มีความประสงคตองการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานทางภาคกลาง  ดิฉันจึง
ไดจัดทําโครงการอบรมและศกึษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สวน
การจัดไปศึกษาดูงานจะใชระบบเดินทางไปศึกษาดูงานกันเองหรือจะใชระบบทัวร ก็ขอใหทาน
สมาชิกสภาฯไดอภิปรายดวย   

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับสําหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานไมทราบวาระหวางการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ประธานสภาฯ กันเอง  หรือจะใชคณะทัวรอยางไหนดีกวากันก็ขอใหทางเจาหานาที่ไดช้ีแจงดวย 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ              คะตามที่ทานประธานสภาฯไดสอบถามก็ขอนําเรียนใหไดรับทราบวาสําหรับการ 
จนท.วิเคราะหฯ เดินทางไปศึกษาดูงานกันเองสามารถทําไดแตคอนขางยุงยาก ในการเก็บเอกสารที่จะมา

ประกอบโครงการฯ  และไมสามารถระบุเวลาในการเดินทางไดเพราะวาดิฉันไมคอยมีความ
ชํานาญในพ้ืนที่ที่เราจะเดินทางไปศึกษาดูงาน  อาจทําใหเกิดปญหาตาง  ๆ  ตามมาอีกมากมาย
ซึ่งเราอาจไมคาดคิด  แตถาเราใชระบบทัวรในการเดินทางคณะทัวรจะเก็บเอกสารและบริการ
ทุกอยางโดยที่เราไมตองกังวล  และคณะทัวรจะมคีวามชํานาญในพ้ืนที่ที่เราจะเดินทาง  
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมตาง  ๆ  สามารถระบุไดและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
ตองการของเรา  ดิฉันคิดวาเราควรใชระบบทัวรในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งน้ี  สวน
ระยะเวลาที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานน้ัน  ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดเสนอดวยคะเพ่ือที่ดิฉัน
จะไดจัดทําโครงการฯ  เสนอขออนุมัติจากทานนายก อบต.หนองอิเฒา  เพ่ือที่จะไดมอบ
เอกสารใหกับทางสวนการคลังดําเนินการจัดซื้อ  จัดจาง  ตอไป 

นางยุภาวดี  ภูผาหลวง         เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต. ผูทรงเกียรติทุก 
เจาพนักงานธรุการ ทานครับ ตามที่เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดนําเรียนปรึกษา และสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานวาจะเดินทางไปศึกษาดูงานกันเอง  หรือจะใชระบบ
ทัวรน้ัน  ผมคดิวาการตัดสินใจและการบรหิารจัดการนาจะเปนทานนายก อบต. เปนผูตัดสินใจ
วาจะใชแบบใด  สวนความตองการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดใดสภาฯคอยอภิปราย
และหามติรวมกันวาตองการที่จะไปดูงานจังหวัดใด  แลวคอยใหทางเจาหนาที่ไดจัดทําโครงการ 
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เพ่ือเสนอขออนุมัติจากทานนายก อบต.  สวนสถานที่จะไปดูงานขอใหไปดูงานในดานที่ตําบล
ของเราประสบปญหา  เพ่ือนําความรูประสบการณที่ไดมาประยุกตใชกับตําบลหนองอิเฒาของ
เรา  เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นผมวานาจะเกิดประโยชนตอตําบลของเรามากกวาที่เดินทางไปดู
งานในสถานทีท่ี่เกินศักยภาพของตําบลของเรา  ก็ขอฝากใหทานสมาชิกสภาฯ  ไดพิจารณาดวย 

นายสํารวย  กุนอก         ขอสอบถามทานนายก อบต.หนองอิเฒา  ไมทราบวาไดติดตอทางคณะทัวรใหเขามา 
ส.อบต.หมูที่  9 ช้ีแจงใหที่ประชุมสภาฯไดรับทราบถึงกําหนดการตาง  ๆ  ที่เราจะเดินทางไปศึกษาดูงานไดวัน

ไหน  ก็ขอใหทานนายก อบต.ฯไดช้ีแจงดวย 
นายสุนทร  พมิพาคาํ         พรุงน้ีผมจะติดตอกับทางคณะทัวรเขามาพูดคุยถึงโครงการศึกษาดูงานวาจะไปดูงาน 
นายก อบต.ฯ ที่ใด  พักทีใ่ด  กจิกรรมมีอะไรบาง  และจะใหทางคณะทัวรไดเขามาช้ีแจงใหกับทานสมาชิก

สภาฯไดรับทราบในวันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ  2560  ในวันน้ีก็ขอเชิญทางทัวรไดนําเรียน
รายละเอียดกําหนดการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการจัดฝกอบรมเพ่ือให
ความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดําริ  ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  ขอเชิญครับ 

นางสาวเนตรชนก  พิมพทะวงค เรียนทานประธานสภาฯ   ทานรองประธานสภาฯ    และสมาชิกสภา อบต. ทุกทาน   
เนตรชนกทราเวล ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมสภาฯทุกทาน  

สําหรับโครงการศึกษาดูงาน  ดิฉันก็ขอนําเรียนถึงกําหนดการใหไดรับทราบดังน้ี 
 วันที่  7  มีนาคม  2560 

-  ออกเดินทางจากองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เวลา  19.00  น. 
วันที่  8  มีนาคม  2560   
-  เดินทางไปกราบพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมพิลอดุลยเดช  ณ   
สํานักพระราชวัง  กรุงเทพมหานคร   
- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  นวนคร  ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลอง 
หลวง  จังหวัดปทุมธานี 
วันที่  9  มีนาคม  2560   
-  เขาเย่ียมชมและรับฟงคําบรรยายสรุปที่  เทศบาลตําบลสนามไชย  อําเภอนายายอาม  

จังหวัดจันทบุรี 
วันที่  10  มีนาคม  2560   
-  เขาเย่ียมชมและรับฟงคําบรรยายสรุปที่  ศนูยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน  อัน 
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 
-  เดินทางกลับถึงองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมายเหตุ กําหนดการอาจ 
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมคะ  คะสําหรับเอกสารประกอบการทําประกันชีวิตก็ขอ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทานละ  1  ชุดนะคะ  ขอบคุณคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทางคณะทัวรนําเรียนถึง   กําหนดการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตาม 
ประธานสภาฯ โครงการจัดฝกอบรม เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศกึษาดูงานโครงการตาม

พระราชดํารติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช 
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะซักถามเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทางคณะทัวรไดนําเรียน
ช้ีแจงหรือไม  ถาไมมผีมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติกําหนดการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ตามโครงการจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และศกึษาดูงาน
โครงการตามพระราชดําริ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

 



-๖- 
ภูมิพลอุดลยเดช  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ประชาชนตําบลหนองอิเฒา  ในวันที่  7 – 10  มีนาคม   
2560  ผมขอมติดวยการยกมือ  ขอใหยกมือขึ้นพนศีรษะ  เพ่ือที่เลขานุการสภาฯจะไดตรวจนับ
จํานวนไดอยางถูกตอง 

  -  สมาชิกสภาฯมีมติอนุมัติ  จํานวน  21  คน 
  -  ไมอนุมัติ  จาํนวน  -  คน 
 -  งดออกเสียง  จํานวน  1  คน  (ประ  ธานสภาฯ)  

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท   อนุมัติการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการจัด
ฝกอบรม เพื่อใหความรูเก่ียวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดําริ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  ก็ขอให
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไปดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน  และระเบียบ
กฎหมายดวย 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
-  ไมมี 

 

ปดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 (ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2 ประจําป  พ.ศ.  2560 
ไดตรวจเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  4  พฤษภาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ  สิงโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  รองประธานกรรมการตรวจรายงาน 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล)



-1- 
สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ.  2560 

วันพฤหสับดีที ่  4  พฤษภาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชือ่ผูเขาประชมุ 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
พุตสมา  ชาํนาญพล 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  3  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  ผมนายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดกลาว
เปดประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1  ขอเชิญรวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี  ณ  อนุพุทธมณฑล  วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ดวยอนุพุทธมณฑล  วิทายาลัยสงฆชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ไดกําหนดทอดผาปาสามัคคี 
ประธานสภาฯ เพ่ือสมทบทุนกอสรางพิพิธภัณฑพระมหากษัตริยไทย  และหลอพระบรมรูปพระมหากษัตริย  

14  พระองค  จึงขอความรวมมืออนุเคราะหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและภาคีเครือขาย  
ตลอดทั้งผูมีจิตศรัทธาทั่วไป  ไดรวมอนุโมทนากุศลในการทอดผาปาสามัคคี  ในวันเสารที่  20  
พฤษภาคม  2560  ในการน้ี  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุขอเรียน
เชิญทาน  ขาราชการ  พนักงานในสังกัด  และภาคีเครือขาย  ตลอดทั้งผูมีจิตศรัทธาทั่วไป  ได
รวมอนุโมทนากุศลในการทอดผาปาสามัคคี  ณ  อนุพุทธมณฑล  วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ  ตาม
กําลังศรัทธา  พรอมน้ี  ขอสงฎีกาเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีดังกลาว  โดยสามารถบริจาค
ปจจัยรวมเปนเจาภาพ  ไดที่ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ  ภายในวันที่  16  พฤษภาคม  2560  อน่ึง  ขอใหทานไดรวบรวมจตุปจจัยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่รวมบริจาคในครั้งน้ีดวย  ครับสําหรับเรื่องแจงใหที่ประชุมไดรับ
ทราบ  ไมทราบวามีทานใดมีเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุมหรือไม  ถาไมมีผมขอผานไปวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผานมาครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําป พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับรายงานการประชุม   สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560   ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุก 
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ทานลวงหนาไปแลวไมนอยกวาสามวัน  ทานสมาชิกสภาฯคงไดตรวจสอบรายงานการประชุม
แลว  มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั้งน้ีหรือไม  

ที่ประชุม  ปรากฏวาไมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติรับรอง
รายงานประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที ่ 1  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ  จํานวน  22  ทาน  และทีป่ระชุมสภาฯมี
มติรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.   2560  
เม่ือวันอังคารที่  2  พฤษภาคม  2559  ดังนี ้

 รับรองรายงานการประชมุ  จํานวน  21  เสียง 
 ไมรับรอง     จํานวน     -  เสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องทีเ่สนอใหม 
๕.1  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   รายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง      งบประมาณรายจายประจําป   
ประธานสภาฯ 2560  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  กองชาง  ขอใหทานนายก อบต.หนองอิเฒาได

นําเรียนช้ีแจงถึงระเบียบที่เกี่ยวของใหกับทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พมิพาคาํ  ครับสําหรับการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง      งบประมาณรายจายประจําป 
นายก อบต.หนองอิเฒา งบประมาณ  พ.ศ.  2556  ในหมวดคาครุภัณฑ  ทีดิ่นและสิ่งกอสราง  สําหรับงานดาน

โครงสรางพ้ืนฐานของบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ทีม่ีความประสงคจะขออนุมัติโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครภัุณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําให
ลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2541  และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  2543 หมวด  
4 ขอ  27  และ  ขอ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นซึ่งสามารถกระทําไดสวนรายละเอียดของ
ประมารการขอใหทาง นายชางโยธาไดนําเรียนช้ีแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบตอไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทานนายก อบต.หนองอิฒา  ไดนําเรียนช้ีแจงใหกับทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ ไมทราบวามีทานใดมีขอสงสัย  หรือตองการที่จะซักถามในระเบียบที่เกี่ยวของอีกหรือไม  ถาไม

มีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการที่จะซักถามเพ่ิมเติมอีก  ผมขอใหทานสํารวย  
กุนอก  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที่  9  ไดช้ีแจงถึงความจําเปนใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  ขอ
เชิญครับ 

นายสํารวย  กุนอก  ผมไดทําการประชุมประชาคมหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ที่ประชุมไดมีมติ 
ส.อบต.หมูที่  9 เปนเอกฉันท   ในการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บานหนองอิเฒา  หมูที่  9  เพ่ือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณใน
การจัดทําโครงการปรับปรุงถนนเปนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนนคอนกรีต 
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เสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  และขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือมาต้ังจายเปน
รายการใหมรายการโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน 
เน่ืองจากมติที่ประชุมประชาคมบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบ
ประสงคขออนุมัติโอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  เพ่ือจัดทํา
โครงการตามที่ไดเสนอจะทําใหการใชถนนสัญจรไปมาไดรับความสะดวก  สบายมากขึ้น  และ
ลดการเกิดอุบัติเหตุในการใชถนนดวย  ก็ขอนําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบเปนเบ้ืองตนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  ก็ของฝากใหที่ประชุมไดพิจาณาและเล็งเห็นถึงความจําเปนในครั้งน้ี
ดวย  ก็ขอความอนุเคราะหดวยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับมีทานใดตองการที่จะอภิปรายถึง     การพิจารณาขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา 
ประธานสภาฯ ช้ีแจงในครั้งน้ีหรือไม   ถาไมมีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมผมขอใหนายชางโยธาไดนําเรียนช้ีแจง

รายละเอียด  ความจําเปน  พรอมประมาณการใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 
นายธง  ศิริโยธา   กราบเรียนทานประธานสภาฯ    ทานรองประธานสภาฯ    ทานสมาชิกสภาฯที่เคารพ 
นายชางโยธา ทุกทาน  คณะผูบริหาร  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคน  ผมขอนําเรียนรายละเอียด

พรอมประมาณการ ที่จะขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ใหกับที่
ประชุมไดรับทราบ  ดังน้ี 

 บานหนองอิเฒา  หมูที่  9 
ขอความเดิม 
-   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานหนองอิเฒา   หมูที่   9     ต้ังไว   
120,000  บาท  ระยะความยาว  66.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  264.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  เมตร  
โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  617.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,939.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  42.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  81,645.06  

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  264.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  5,280.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  6.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,796.46  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  13.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,430.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  4.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  60.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  14,722.58  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  14,722.58  บาท 

 รวมคาวัสดุ          112,873.10  บาท 
 ภาษี 7%     7,901.12  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      120,774.21  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 
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ขอความใหม 
- โครงการปรับปรุงถนนเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก        สายถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ต้ังไว  100,000 บาท  ปริมาณงานผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  38.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  
190.00  ตารางเมตร  รายละเอียดประกอบดวย 
1.  งานปรับเกลี่ยแตงคันทางเดิม  จํานวน  228.00  ตารางเมตร  ราคาตอหนวย  2.94  บาท  
ราคาทุน  670.32  บาท  คา FACTOR F  1.3624  ราคาตอหนวยรวม  4.01  บาท  รวมราคา
กลางทั้งสิ้น  913.24  บาท 
2.  งานทรายรองใตผิวทางคอนกรีต  จํานวน  9.50  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  344.66  
บาท  ราคาทุน  3,274.27  คา FACTOR F  1.3624  ราคาตอหนวยรวม469.56  บาท  รวม
ราคากลางทั้งสิ้น  4,460.87  บาท 
3.  ผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต  หนา  0.15  เมตร  จํานวน  190.00  ตารางเมตร  
ราคาตอหนวย  341.23  บาท  ราคาทุน  64,833.70  บาท    คา FACTOR F  1.3624  ราคา
ตอหนวย  464.89  บาท  รวมราคากลางทั้งสิ้น  88,329.43  บาท 
4.  Expansion  Joint  จํานวน  5.00  เมตร  ราคาตอหนวย  126.44  บาท  ราคาทุน  
632.20  บาท   คา FACTOR F  1.3624  ราคาตอหนวยรวม  172.26  บาท  รวมราคากลาง
ทั้งสิ้น  861.31  บาท 
5.  Contraction  Joint  จํานวน  30.00  เมตร  ราคาตอหนวย  78.92  บาท  ราคาทุน  
2,367.60  คา FACTOR F  1.3624  ราคาตอหนวยรวม  107.52  บาท  รวมราคากลางทั้งสิ้น  
3,225.62  บาท 
6.  Longitudinal  Joint  จํานวน  38.00  เมตร  ราคาตอหนวย  56.35  บาท  ราคาทุน  
2,141.30  บาท  คา FACTOR F  1.3624  ราคาตอหนวยรวม  76.77  บาท  รวมราคากลาง
ทั้งสิ้น  2,917.31  บาท   
7.  งานไหลทาง  จํานวน  7.60  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  51.04  บาท  ราคาทุน  
387.90  บาท  คา FACTOR F  1.3624    ราคาตอหนวยรวม  69.54  บาท  รวมราคากลาง
ทั้งสิ้น  528.47  บาท 

 รวม           101,236.25  บาท 
ใชราคา             100,000.00  บาท 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเปนรายการใหม  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
 หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณมาเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  รายการโครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ประมาณการไว  20,000.00  บาท  
รายละเอียดประกอบดวย 
1.  คาขยายเขตไฟฟาแสงสวาง       จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    จํานวน    
20,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  20,000.00  บาท  หมายเหตุยึดราคา
กลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ   
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทาน นายก อบต.หนองอิเฒา        ไดเสนอญัตติในการขออนุมัติโอนและแกไข 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ใหทานสมาชิก

สภาฯทุกทานไดรับทราบ  มทีานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอความคิดเห็น  หรือตองการที่จะ
อภิปรายในระเบียบวาระน้ีหรือไม   

ที่ประชุม  ไมมี 
  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอหรือขออภิปราย  ดังน้ัน  ผมขอมติที่ประชุม

สภาฯวามีสมาชิกสภาฯทานใด อนุมัติใหโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560          เพ่ือมาต้ังจายเปนรายการใหมตามที่ทาน 
นายก อบต.หนองอิเฒาเสนอในครั้งน้ี  ไดหรือไมประการใดขอใหยกมือขึ้นพนศีรษะ  เพ่ือที่
เลขานุการสภาฯจะไดตรวจนับจํานวนไดอยางถูกตอง 

  -  สมาชิกสภาฯมีมติอนุมัติ  จํานวน  21  คน 
  -  ไมอนุมัติ  จาํนวน  -  คน 
 -  งดออกเสียง  จํานวน  1  คน  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลคาํชีแ้จงงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ก็ขอใหองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไป
ดําเนนิการใหเปนไปตามขั้นตอนและระเบยีบกฎหมายดวย 

 
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 

-  ไมมี 
ปดประชุมเวลา  16.00  น. 

 (ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจาํป  พ.ศ.  2560 
ไดตรวจเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  9  พฤษภาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

ลงชื่อ  สิงโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  รองประธานกรรมการตรวจรายงาน 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจําป พ.ศ.  2560 
วันอังคารที่   9  พฤษภาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
พุตสมา  ชาํนาญพล 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  3  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  ผมนายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดกลาว
เปดประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับรายงานการประชุม   สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560   ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน
ลวงหนาไปแลวไมนอยกวาสามวัน  ทานสมาชิกสภาฯคงไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั้งน้ีหรือไม  

ที่ประชุม  ปรากฏวาไมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติรับรอง
รายงานประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ  จํานวน  22  ทาน  และทีป่ระชุมสภาฯมี
มติรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.   2560  
เม่ือวันอังคารที่  2  พฤษภาคม  2559  ดังนี ้

 รับรองรายงานการประชมุ  จํานวน  21  เสียง 
 ไมรับรอง     จํานวน     -  เสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 
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ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องทีเ่สนอใหม 

๕.1  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   รายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง        งบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ ประจําป พ.ศ.  2560  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  กองชาง  ขอใหทานนายก อบต.

หนองอิเฒาไดนําเรียนช้ีแจงถึงระเบียบที่เกี่ยวของใหกับทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบขอเชิญ
ครับ 

นายสุนทร  พมิพาคาํ  ครับสําหรับการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง      งบประมาณรายจายประจําป 
นายก อบต.หนองอิเฒา งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ในหมวดคาครุภัณฑ  ทีดิ่นและสิ่งกอสราง  สําหรับงานดาน

โครงสรางพ้ืนฐานของบานโนนชาด  หมูที ่  3  ทีม่ีความประสงคจะขออนุมัติโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครภัุณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําให
ลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2541  และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  2543 หมวด  
4 ขอ  27  และ  ขอ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นซึ่งสามารถกระทําไดสวนรายละเอียดของ
ประมาณการขอใหทาง นายชางโยธาไดนําเรียนช้ีแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบตอไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทานนายก อบต.หนองอิฒา  ไดนําเรียนช้ีแจงใหกับทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ ไมทราบวามีทานใดมีขอสงสัย  หรือตองการที่จะซักถามในระเบียบที่เกี่ยวของอีกหรือไม  ถาไม

มีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการที่จะซักถามเพ่ิมเติมอีก  ผมขอใหทานสํารวย  
กุนอก  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที่  3  ไดช้ีแจงถึงความจําเปนใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  ขอ
เชิญครับ 

นายสํารอง  กินละมาตร  ผมไดทําการประชุมประชาคมหมูบาน    บานโนนชาด    หมูที่  3    ที่ประชุมไดมีมติ 
ส.อบต.หมูที่  9 เปนเอกฉันท   ในการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและ

ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  ต้ังไว  40,000  และโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานโนนชาด  หมูที่   3  เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณในการจัดทําโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบานและ
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินลูกรังพรอมเกรดปรับแตงใหเรียบภายในหมูบาน  เน่ืองจาก
มติที่ประชุมประชาคมบานโนนชาด  หมูที่  3  ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบประสงคขออนุมัติ
โอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  เพ่ือจัดทําโครงการตามที่ไดเสนอ
จะทําใหการใชถนนการเกษตรในการสัญจรไปมาไดรับความสะดวก  สบายมากขึ้น  และลด
การเกิดอุบัติเหตุในการใชถนนดวย  ก็ขอนําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบเปนเบ้ืองตนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  ก็ของฝากใหที่ประชุมไดพิจาณาและเล็งเห็นถึงความจําเปนในครั้งน้ี
ดวย  ก็ขอความอนุเคราะหดวยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับมีทานใดตองการที่จะอภิปรายถึง     การพิจารณาขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา 
ประธานสภาฯ ช้ีแจงในครั้งน้ีหรือไม   ถาไมมีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมผมขอใหนายชางโยธาไดนําเรียนช้ีแจง

รายละเอียด  ความจําเปน  พรอมประมาณการใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับตามที่ทานสํารอง  กินละมาตร  ไดช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติ 
นายก อบต.หนองอิเฒา โอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงในครั้งน้ี  ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติ

โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 
หลักการ 

  ขอความเดิม 
1.  โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน    บานโนนชาด    
หมูที่  3  ประมาณการไวจํานวน  60,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน  60,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  60,000.00  บาท  หมายเหตุ 
ยึดราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ  

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 

 ขอความใหม 
1.  โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน   บานโนนชาด    
หมูที่  3  ประมาณการไวจํานวน  80,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน  80,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  80,000.00  บาท  หมายเหตุยึด
ราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ทีป่ระมาณราคาเปนเกณฑ  

 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เพื่อไปต้ังจายดังนี ้

  โอนลด 
 กองชาง  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนชาด  หมูที่  3  ต้ังไว  40,000  
บาท  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  40,000  บาท  ขออนุมัติ
โอนลดครั้งน้ี  จํานวน  20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังอนุมัติโอนงบประมาณครั้งน้ี  
จํานวน  20,000  บาท 

  โอนเพิ่ม 
 รายการที่   1  กองชาง  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน

บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินลูกรังพรอมเกรดปรับแตงใหเรียบ
ภายในหมูบาน  บานโนนชาด  หมูที่  3  ต้ังไวจํานวน  20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ
กอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  0  บาท  ขออนุมัติโอนมาต้ังจายเปนรายการใหมครั้ง
น้ี  จํานวน  20,000  บาท  รวมงบประมาณหลังอนุมัติโอนงบประมาณครั้งน้ี  จํานวน  20,000  
บาท 

 รายการที่   2  กองชาง  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  
บานโนนชาด  หมูที่  3  ต้ังไวจํานวน  80,000  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอน 
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งบประมาณ  จํานวน  60,000  บาท  ขออนุมัติโอนมาต้ังจายเพ่ิมครั้งน้ี  จํานวน  20,000  
บาท  รวมงบประมาณหลังอนุมัติโอนงบประมาณครั้งน้ี  จํานวน  80,000  บาท   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทาน นายก อบต.หนองอิเฒา        ไดเสนอญัตติในการขออนุมัติโอนและแกไข 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ใหทานสมาชิก

สภาฯทุกทานไดรับทราบ  มทีานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอความคิดเห็น  หรือตองการที่จะ
อภิปรายในระเบียบวาระน้ีหรือไม   

ที่ประชุม  ไมมี 
  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอหรือขออภิปราย  ดังน้ัน  ผมขอมติที่ประชุม

สภาฯวามีสมาชิกสภาฯทานใด อนุมัติใหโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560          เพ่ือมาต้ังจายเปนรายการใหมตามที่ทาน  
นายก อบต.หนองอิเฒาเสนอในครั้งน้ีไดหรือไมประการใด  ขอใหยกมือขึ้นพนศีรษะ  เพ่ือที่
เลขานุการสภาฯจะไดตรวจนับจํานวนไดอยางถูกตอง 

  -  สมาชิกสภาฯมีมติอนุมัติ  จํานวน  21  คน 
  -  ไมอนุมัติ  จาํนวน  -  คน 
 -  งดออกเสียง  จํานวน  1  คน  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลคาํชีแ้จงงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ก็ขอใหองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไป
ดําเนนิการใหเปนไปตามขั้นตอนและระเบยีบกฎหมายดวย 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
-  ไมมี 

ปดประชุมเวลา  16.00  น. 
 (ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
        (นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 ประจําป  พ.ศ.  2560 
ไดตรวจเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  12  พฤษภาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

ลงชื่อ  สิงโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  รองประธานกรรมการตรวจรายงาน 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล)
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4  ประจําป พ.ศ.  2560 
วันอังคารที่   15  พฤษภาคม   2560   เวลา  08.30  น. 

ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ   
ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
พุตสมา  ชาํนาญพล 
จูนจิรา  ภูขาว 
ธิดารัตน  ภูเพง็ใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  4  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  ผมนายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดกลาว
เปดประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที ่ 2  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 การเตรยีมการและสนับสนนุการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่อําเภอไดแจงวาในคราวประชุมหารือขอราชการของกระทรวงมหาดไทย     เมื่อ 
ประธานสภาฯ วันพุธที่  8  มีนาคม  2560  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีขอสั่งการเกี่ยวกับการจัดงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหสมพระเกียรติและถือเปนเรื่องสําคัญ  และขอให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท 0810.4/ว 649  ลงวันที่  24  มีนาคม  2560  ความ
ละเอียดแจงแลวน้ัน  เพ่ือเปนการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตอง
รับผิดชอบดําเนินการประกอบดวย   
1.  การจัดทําดอกไมจันทน(กรมการพัฒนาชุมชนเปนผูออกแบบดอกไมจันทน  และฝกอบรม 
วิทยากรในการทําดอกไมจันทน)   ในสวนน้ีขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมบุคคล
เพ่ือเขารับการอบรมเปนวิทยากรถายทอดการจัดทําดอกไมจันทน  แกหมูบาน  ชุมชนในเขต
พ้ืนที่ใหพรอม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นละ  1 – 3  คน  สวนวัน  เวลา  และสถานที่ในการ
ฝกอบรมจะแจงเมื่อไดรับการประสานจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ 
2.  การปลูกดอกดาวเรือง       ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมหาเมล็ดพันธุและ 
แปลงปลูกไวใหเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนที่จําเปนสําหรับใชในการตกแตงและประดับอาคาร
สถานที่  โดยองคการปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนที่ต้ังของศาลากลางจังหวัดหรืออําเภอ  ควร
จัดเตรียมการเพาะชํา  ดอกดาวเรืองในถุงดําสําหรับเคลื่อนยายเพ่ือประดับตกแตงสถานที่ได 
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โดยสะดวก  สําหรับหวงเวลาในการปลูกดอกดาวเรืองขอใหพิจารณาความเหมาะสมวาดอก
ดาวเรือง  มีวงรอบการเจริญเติบโตจนออกดอก  ประมาณ  60 – 65  วัน  นับแตวันปลูก  และ
หวงเวลาในการใชงานอยูในหวงระหวางวันที่  20 – 30  ตุลาคม  2560  ครับสําหรับเรื่องแจง
ใหที่ประชุมไดรับทราบ  ไมทราบวามีทานใดมีเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุมหรือไม   ถาไมมีผมขอ
ผานไปวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผานมาครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจําป พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับรายงานการประชุม   สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.  2560   ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน
ลวงหนาไปแลวไมนอยกวาสามวัน  ทานสมาชิกสภาฯคงไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั้งน้ีหรือไม  

ที่ประชุม  ปรากฏวาไมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติรับรอง
รายงานประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ  จํานวน  22  ทาน  และทีป่ระชุมสภาฯมี
มติรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.   2560  
เม่ือวันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2559  ดังนี ้

 รับรองรายงานการประชมุ  จํานวน  21  เสียง 
 ไมรับรอง     จํานวน     -  เสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม 
1.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2560  หมวดคา 
ประธานสภาฯๆ ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางของกองคลัง  ก็ขอใหทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดช้ีแจงใหกับที่

ประชุมไดรับทราบตอไปดวยครับ 
นางจูนจิรา  ภูขาว  กราบเรียนทานประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทาน  คณะ 
ผอ.กองคลัง ผูบริหาร  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกทานครับ  นางจูนจิรา  ภูขาว  ผูอํานวยการ

กองคลัง  ขอนําเรียนช้ีแจงถึงระเบียบในการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งน้ี  ตามที่สภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ไดมีมติอนุมัติงบประมาณตามขอบัญญั ติ  เรื่อง  
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  ต้ังไว  
4,300  บาท  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก   จึงขอมติที่ประชุมในการแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 ในครั้งน้ีดวย  สวน
รายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑมีดังน้ี 
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  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  เดิม 

-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200x1,200dpi 
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา  30  หนาตอนาที  หรือ  15  ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา  20  หนาตอนาที  หรือ  10  ภาพตอนาที 
- มีชองเช่ือมตอแบบParallel  หรือ  USB  2.0  หรือ  ดีกวาจํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 
- สามารถใชไดกับ  A4  Letter  Legal  และ  Custom  โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา   
100  แผน  ราคาเครื่องละ  4,300  บาท 

 
  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  ใหม 

-  เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน   Printer   Copier   Scanner   และ   Fax   ภายใน 
เครื่องเดียวกัน 
-  มีความละเอียดในการพิมพ  4800x1200 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา  33  หนาตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสี  15  หนาตอนาที 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด  A4(ขาวดํา – สี)ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  1200x2400 dpi 
- สามารถใชไดกับ  A4  Letter Legal  และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได  100  แผน 
ราคาเครื่องละ 7,900  บาท  
ก็ขอช้ีแจงใหกบัที่ประชุมสภาฯไดรับทราบถึงความจําเปน และความตองการที่จะตองใช
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกที่มคีณุสมบัติและมาตรฐานครุภัณฑสูง  ซึ่งเปนเครื่องพิมพที่มี
ความสามารถเปนทั้งเครื่องปริ้นเตอร  เครือ่งถายเอกสาร  เครื่องสแกนเนอร  และเครื่องรับ – 
สง Fax  ภายในเครื่องเดียวกันเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพภายในการทํางานภายในกองคลัง 
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ทีท่ําใหลักษณะ
ปริมาณ  คณุภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  พ.ศ.  2541 (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2543  ขอ  27  วาการโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นซึ่ง
สามารถกระทาํได  สวนการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯ  ได
อภิปรายในวาระดังกลาวดวย  สวนรายละเอียดการโอนงบประมาณขอใหเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน  ไดนําเรียนช้ีแจงใหกับทีป่ระชุมไดรับตอไปดวย 

นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ        กราบเรียนทานประธานสภาฯ       รองประธานสภาฯ        เลขานุการสภาฯ        ทาน 
จนท.วิเคราะหนโยบายฯ สมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทาน และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคนคะ  ดิฉันนางธิดารัตน  

ภูเพ็งใจ  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน คะตามที่สภาฯไดมีมติขออนุมัติขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณ พ.ศ.  2560  กองคลัง  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  ต้ัง
ไว 4,300  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอนงบประมาณ  จํานวน   4,300  บาท  จึงมีความ
จําเปนที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณจากหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ประเภทรายจาย
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ  รายการคาใชจายในการ
ออกประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ต้ังไว  5,000  บาท   
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งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  5,000  บาท  ขออนุมัติโอน
งบประมาณครั้งน้ี  จํานวน  3,600  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังอนุมัติโอนงบประมาณ  
จํานวน  1,400  บาท  เพ่ือมาต้ังจายเพ่ิมเติมในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  งบประมาณคงเหลือ
กอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  4,300  บาท  ขออนุมัติโอนงบประมาณมาต้ังจาย
เพ่ิมเติมครั้งน้ี  จํานวน  3,600 บาท   รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  7,900  บาท  
ดิฉันขอนําเรียนใหที่ประชุมสภาฯไดรับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพียง
เทาน้ีคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร            มีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัย  หรือตองการที่จะซักถามในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ อีกหรือไม  เน่ืองจากไมมีผูอภิปรายเพ่ิมเติมอีกผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ในการขออนุมัติ

โอนงบประมาณจากหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ  รายการคาใชจายในการออกประเมินภาษี
และจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ต้ังไว  5,000  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอน
งบประมาณ  จํานวน  5,000  บาท  ขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งน้ี  จํานวน  3,600  บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังอนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  1,400  บาท  เพ่ือมาต้ังจายเพ่ิมเติม
ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  4,300  
บาท  ขออนุมัติโอนงบประมาณมาต้ังจายเพ่ิมเติมครั้งน้ี  จํานวน  3,600 บาท   รวมเปนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  7,900  บาท  ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 

-   เห็นควรอนุมัติ          21  เสียง 
   -  ไมเห็นควรอนุมัติ             0  เสียง   
   -  งดออกเสียง          1 เสียง 
มติที่ประชุม อนุมัติโอนงบประมาณจากหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ  รายการคาใชจายในการออก
ประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ต้ังไว  5,000  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  5,000  บาท  ขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งนี้  จํานวน  
3,600  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังอนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  1,400  บาท  เพื่อ
มาต้ังจายเพิ่มเติมในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
รายการคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอน
งบประมาณ  จํานวน  4,300  บาท  ขออนุมัติโอนงบประมาณมาต้ังจายเพิ่มเติมครั้งนี้  
จํานวน  3,600 บาท   รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  7,900  บาท  ดวยคะแนน
เสียงเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
-  ไมมี 

ปดประชุมเวลา  16.00  น. 
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 (ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
        (นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4 ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่   18  พฤษภาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

(นายสํารวย  กุนอก) 
 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
         (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําป พ.ศ. 2560 

วันพุธที่   2   สิงหาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 



-2- 
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสาคร  ภูวอง 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นางยุภาวดี  ภูผาหลวง 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
เจาพนักงานธรุการ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

สุนทร  พิมพาคํา 
พุตสมา  ชาํนาญพล 
สาคร  ภูวอง 
สถิตย  เฉยไสย  
ยุภาวดี  ภูผาหลวง 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  6  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
นางคําไพ  ภูดีบุตร      วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   สมัยสามัญ   สมัยที่   3   
เลขานุการสภาฯ ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552  มาตรา  56  การประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  
ซึ่งบัดน้ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เขาประชุม  จํานวน  22  ทาน  จาก  
22  ทาน  ถือวาครบองคประชุมแลว 

  กอนที่ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาจะเปดประชุม  ผมขอ
เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย   
ประธานสภาฯ  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผูทรงเกียรติทุกทาน   

คณะผูบริหาร เจาหนาที่  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ครั้งที่  1  ประจาํป  พ.ศ.   2560 โดย
มีกําหนด  15  วัน  ในระหวางวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2560  ดังน้ัน  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  53  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2547  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2554  ขอ  22  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  ในวันพุธที่  2  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30  น.  ณ  หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  กอนจะดําเนินการประชุมผมขออานประกาศสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมยัที่  3  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕60  ตามประกาศสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  
ประจําป  ๒๕60   และมติการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา เมื่อคราว
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4  ครั้งที่  3  ประจําป  
๒๕๕9 เมื่อวันที่  ๑3  ธันวาคม  ๒๕๕9    ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที่  3  ประจําป  ๒๕60  มีกําหนดไม 
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เกิน  ๑๕  วัน  ระหวางวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕60  น้ัน  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   
และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถงึ  (ฉบับที ่  ๒)  พ.ศ.  
๒๕๕๔)  ขอ  ๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัย
สามัญ  สมัยที ่  3  ประจําป  ๒๕60  มีกาํหนดไมเกิน  ๑๕  วัน  และใหมีการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที ่3  ครั้งที ่๑ ประจําป  2560  ในวัน
พุธที่  2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา ๐8.3๐  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเปดประชุมสภาฯและใหที่
ประชุมสภาฯทําการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

ระเบยีบวาระที่  ๑    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1  แจงการเขารวมกิจกรรมและพบปะนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหนองอิเฒาของ
นายอําเภอยางตลาด 
ก็ขอแจงเรื่องการเขารวมกิจกรรมและพบปะนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหนองอิเฒาของ
นายอําเภอยางตลาด  สืบเน่ืองมาจากชมรมผูสูงอายุตําบลหนองอิเฒา  ไดรับแจงจากนายพิสัย  
อันทะชัย  กํานันตําบลหนองอิเฒา  วา  นายอําเภอยางตลาดมีความประสงคที่จะพบปะ
นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหนองอิเฒา  ทางชมรมผูสูงอายุตําบลหนองอิเฒา  จึงไดทํา
หนังสือเรียนเชิญนายอําเภอยางตลาดเขารวมกิจกรรมและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลหนองอิเฒา  ในวันพุธที่  9  สิงหาคม  2560  เวลา  09.30  ณ  หอประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ก็ขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบเพียงเทาน้ี  ในวาระน้ีมีทานใดมี
เรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบหรือไม   

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานใดมีเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุม  ผมขอผานไปวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที ่ 2  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.  2560  ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4  ประจําป พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับรายงานการประชุม   สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  2  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.  2560   ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน
ลวงหนาไปแลวไมนอยกวาสามวัน  ทานสมาชิกสภาฯคงไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั้งน้ีหรือไม  

ที่ประชุม  ปรากฏวาไมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติรับรอง
รายงานประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ    จํานวน  22  ทาน   และทีป่ระชุมสภาฯมี
มติรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.   2560  
เม่ือวันจันทรที่  15  พฤษภาคม  2560  ดังนี้ 

 รับรองรายงานการประชมุ  จํานวน  21  เสียง 
 ไมรับรอง     จํานวน     -  เสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
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ระเบยีบวาระที ่๓    เรื่องกระทูถาม 

-  ไมมี 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องที่คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

-  ไมมี 
ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องทีเ่สนอใหม 

๕.1  ญัตติพิจารณารางขอบัญญติัองคการบริหารสวนตําบล     เรื่อง    การควบคุม    การ
เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560 

   วาระที่  1  :  ขั้นรับหลักการ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติน้ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเปนผูเสนจึงขอเรียน 
ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ  ไดเสนอญัตติตอที่ประชุมพรอมช้ีแจงรายละเอียดตาง  ๆ  ใหที่ประชุมไดรับ

ทราบและพิจารณา  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาคํา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมาชิกสภาฯผูทรง 
นายก อบต.หนองอิเฒา เกียรติทุกทาน  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคน  

ผมขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ญัตติราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  
2560 

หลักการ 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา โดย
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขอเสนอรางขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
และนายอําเภอยางตลาด   เพ่ือเห็นชอบและประกาศใชเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา 

เหตุผล 
 เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน  และเพ่ือปองกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว  โดยพิจารณาเห็นวาสัตวเลี้ยง
ทุกชนิดที่คนเรานํามาเลี้ยงในสถานที่หรือแบบปลอย  อาจมีปญหาตอผูเลี้ยง  ชุมชนและ
สิ่งแวดลอมได  เชน เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนําโรค  เปนแหลงของการแพรเช้ือโรคจากสัตว
ไปสูคน เชน เช้ือไวรัส  โรคเย่ือหุมสมองอักเสบ  แอนแทรกซ  โรคพิษสุนัขบา  เปนตน  รวมทั้ง
กรณีอันตรายที่อาจเกิดจากถูกสัตวกัดทําราย  นอกจากน้ันยังอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  เชน  
กลิ่นเหม็นของมูลสัตว  เสียงรบกวนจากการรองของสัตว  นํ้าเสียจากการลางคอกหรือตัวสัตว  
เปนตน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒),(๓),(๗) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ กําจัดมูล 
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ฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ และมีหนาที่คุมครอง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนตองออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือบังคับใช  จึงเรียนมาเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป  สวนรายละเอียดของ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  
2560  ก็ขอใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดนําเรียนใหกับที่ประชุมสภาฯ  
ไดช้ีแจงรายละเอียดใหไดรับทราบดวย 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   ไดช้ีแจงหลักการและ 
ประธานสภาฯ เหตุผลใหกับที่ประชุมสภาฯไดรับทราบ  สวนรายละเอียดของรางขอบัญญัติฯทานนายก

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดมอบหมายใหทานรองปลัดนําเรียนช้ีแจงตอที่ประชุม
ก็ขอเชิญทานรองปลัดไดช้ีแจงตอที่ประชุมดวยครับ 

นายสถิตย  เฉยไสย  เรียนทานประธานสภาฯ      สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน   ทานนายก  อบต. 
รองปลัดอบต.หนองอิเฒาหนองอิเฒา  และหัวหนาสวนราชการทุกคน  ตามมาตรา  71  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  รวมถึงฉบับที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  บัญญัติ
วา  “องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใชบังคับใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวน
ตําบลออกขอบัญญัติ  หรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติในการน้ีจะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียก
เก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได  แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันบาทยกเวนแตจะ
มีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  ครับสําหรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอ
ไดโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือสมาชิกสภาองคการบริหารหรือราษฎรในเขต
องคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น”สําหรับญัตติ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอย
สัตว  พ.ศ.  2560    ถือวาเปนสิ่งที่ดีเปนการวางระเบียบใหการบริหารเปนไปดวยความ
เรียบรอย  เปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาของเราดวย  และ
กระผมคิดวานาจะใหความรูความเขาใจและประเด็นสําคัญใหชาวบานไดเขาใจตรงกันและไปใน
ทิศทางเดียวกันครับ  สําหรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เรื่อง  การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

รางขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   

---------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา วาดวยการ
ควบคุมการเลี้ยงปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาและ
นายอําเภอยางตลาด จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปน้ี 
ขอ ๑ ขอบัญญัติน้ี เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา เรื่องการควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐” 
     -6- 



ขอ ๒ ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา  และไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒาแลว  15  วัน 
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัติ      
น้ีหรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัติน้ีใหใชขอบัญญัติน้ีแทน 

    หมวด ๑  
บททั่วไป 

....................... 
ขอ ๔  ในขอบัญญัติน้ี 
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรกัษตลอดจน
ใหอาหารเปนอาจิณ  
“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่มี
การควบคุมของเจาของสัตว 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
ขอ ๕ ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
ดังตอไปน้ี 
(๑)   สุนัข 
(๒)   แมว 
(๓)   ชาง 
(๔)   โค 
(๕)   กระบือ 
(๖)   แพะ , แกะ 
(๗)   นก 
(๘)   ไก 
(๙)   เปด,หาน 
(๑๐)  สุกร 
(๑๑)  กระตาย 
(๑๒) หนู 
(๑๓)  จระเข 
(๑๔)  งู 

        (๑๕)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 
ขอ ๖ หามทําการเลี้ยงหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ ๕ ในที่หรือทางสาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาโดยเด็ดขาดความในวรรคหน่ึง ไมใชบังคับแกการเลี้ยง
สัตว ดังตอไปน้ี 

        (๑)  เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 
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(๒)  เพ่ือกิจกรรมใด ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ประกาศกําหนดพ้ืนที่สวนหน่ึง
สวนใดใหเลี้ยงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ 

        (๓)  เพ่ือการยายถิ่นที่อยูของเจาของสัตว 
ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกการปลอยสัตว เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับ
อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทาง
ศาสนาตามประกาศของทางราชการ 
ขอ ๗ เพ่ือประโยชนการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา มีอํานาจออกประกาศกําหนดเขต
พ้ืนที่เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ ๕ โดยใหมีมาตรการอยางหน่ึงอยางใด 
ดังตอไปน้ี 

         (๑)  กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวที่เลี้ยง 
         (๒)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

        (๓)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการปลอยสัตวตามขอ ๖ 
ขอ 8 นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไข ดังตอไปน้ี 
(๑)  จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท และชนิดของสัตว
โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มี
ระบบการระบายนํ้าและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
(๒)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไม
ปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 
(๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกัน
มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งน้ี โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน 
และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงนํ้า 

          (๔)จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว 
(๕)  ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัว
สัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

         (๖)  ไมเลี้ยงสตัวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
          (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอ่ืน 

(๘)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

หมวด  ๒ 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

…………………….. 
ขอ  ๙  กรณีการเลี้ยงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว  หรือเลี้ยงสัตวเปน
จํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด  
เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเลี้ยงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือ
ปองกันอันตรายจากเช้ือโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว  ดังน้ี 
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(๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว ตองทํารางระบายนํ้า  รับนํ้าโสโครก
ไปใหพนจากที่น้ัน  โดยสะดวกและเหมาะสม 

    (๒)  การระบายนํ้าเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงนํ้าสาธารณะ 
(๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดนํ้าเสียใหเหมาะสม  ทั้งน้ีตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็นจน
สรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

    (๔)  ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 
(๕)  ตองรักษาสถานที่  อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอ่ืน ๆ  
และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

            (๖)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
ขอ  ๑๐  หลังจากที่ขอบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ  ๘  ตองไดรับ
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน      และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
การอนุญาตตามวรรคหน่ึงน้ัน  ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เลี้ยงสัตวน้ันเปนบริเวณที่โปรง  
อากาศถายเทสะดวก มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ต้ังอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน 
โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ  ในระยะที่ไม
สงผลตอสุขภาพ  และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและ
แหลงนํ้าสาธารณะในระยะดังตอไปน้ี 
(๑) สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตวนอยกวา ๕๐  ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่ไมกอให              
เกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 
(๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  ต้ังแต  ๕๐ - ๕๐๐ ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  
๕๐๐  เมตร   
(๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  กวา  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว  ตองมีระยะหางไมนอย
กวา ๑ กิโลเมตร 
(๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  กวา   ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหางไมนอย
กวา   ๒ กิโลเมตร 
 ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเง่ือนไขที่กําหนดพรอม
ดวยหลักฐานดังตอไปน้ีอยางละ  ๑  ชุด 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
    (๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 

(๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ  
พิจารณา 
ขอ  ๑๑  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงน้ันเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตวแยก หรือกักสัตวน้ันไวตางหาก และแจงใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

หมวด  ๓ 
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอ  ๑๒  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจา
พนักงานสาธารณสุข  พบสัตวในพ้ืนที่ตามขอ ๕  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   
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ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข   มีอํานาจจับสัตว
และนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  
หรือกรณีสัตวน้ันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือ
จัดการตามที่เห็นสมควร ในระหวางการจับสัตว  หากสัตวว่ิงหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดตอสัตวก็
ตาม  หากเปนเหตุที่โดยพฤติการณตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรแลวทางองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
กรณีตามวรรคกอน  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สาม  อันเน่ืองมาจากการกระทํา
ดังกลาว  บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒาจะพิจารณาความผิดตามขอเท็จจริง 
ขอ  ๑๓  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๑   เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจง
ใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวัน  นับต้ังแตวันที่ไดจับสัตวมากักไว  โดย
ประกาศไว ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา หรือที่เปดเผย   
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคกอนแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  ใหสัตวน้ัน
ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
ขอ  ๑๔    กรณีที่กักสัตวไว   อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวน้ันหรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคา 
ใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดน้ันตามสมควรแก
กรณี  กอนถึงกําหนดสิบหาวันก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหัก
คาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินน้ันไวแทนสัตว
ที่จําหนายไป 

กรณีสัตวน้ันตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป      หรือเปนโรคติดตอที่อาจเปน
อันตรายแกสัตวอ่ืน ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษรแลว    เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 
ขอ  ๑๕  สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิ่นกักไว  ในกรณีที่เจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไป  
ภายในกําหนดตามขอ  ๑๒  เจาของสัตวจะตองเสียคาเลี้ยงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่น
ไดจายจริง  
ขอ  ๑๖  หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตอง  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือขอบัญญัติน้ีหรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่
กําหนดไวเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของ
สัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตวหรือปลอย
สัตวน้ันจะกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชนนอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัติน้ีแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
จับสัตว  และนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับกักสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  หรือเจา
พนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูน้ันหยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการช่ัวคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจา
พนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหน่ึงใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไว
ตามสมควร  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที 
ขอ  ๑๗  กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ   กอใหเกิดเหตุเดือดรอน 
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รําคาญตอผูอ่ืน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตว หรือผู
ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะให
กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญน้ัน  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุ
รําคาญน้ัน  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุ
ไวในคําสั่งน้ัน 

 
หมวด  ๔ 

     อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข 
             .............................. 

ขอ  ๑๘  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ขอบัญญัติน้ี  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจดังตอไปน้ี   
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําช้ีแจงเปนหนังสือ 
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลา
ทําการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ีหรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการน้ีใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือ
หลักฐาน ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่น้ัน 
(๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจงหรือตามขอบัญญัติน้ี 
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกดิอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน
ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ หรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณพอสมควร เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได
โดยไมตองใชราคา 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   เพ่ือใหปฏิบัติ
หนาที่ตามวรรคหน่ึง ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด ๕ 
                บทกําหนดโทษ 

                                .............................. 
ขอ ๑๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติน้ี   ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับได   
ตามอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ตาม พ.ร.บ.สภาตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๗1  ทั้งน้ีตองไมเกินคาปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดไว (บทกําหนดโทษปรับไมเกิน  1,000  บาท) 
ขอ  20  ผูใดฝาฝนตามขอ  10  วรรค  2  ใหผูรับผิดชอบตามกฎหมายจราจรทางบก 
ขอ  ๒1  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา เปนผูรักษาการขอบัญญัติน้ีและใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 
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นายสํารวย  กุนอก  ครับก็ขอสอบถามถึงสถานทีเ่ลี้ยงสัตวที่ไดกําหนดไวในหมวด  2  การควบคุมการเลี้ยง 
ส.อบต.หมูที่  9 สัตว  สําหรับสัตวที่เลี้ยงไมถงึจํานวนที่ระบุตองขออนุญาตหรือไม  เชนเลี้ยง  20  ตัว  ก็ขอ

สอบถามเพียงเทาน้ีครับ 
นางสถิตย  เฉยไสย  ครับสําหรับการเลี้ยงสัตวเพ่ือใหเขาใจงาย ๆ   ผมขอช้ีแจงถึงจํานวนสัตวตามหมวด 2   
รองปลัด อบต.หนองอิเฒาการควบคุมการเลี้ยงสัตวมีดังน้ี 

1) สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะที่ไมกอให              
เกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 
๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  ต้ังแต  ๕๐ - ๕๐๐ ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  
๕๐๐  เมตร   
๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  กวา  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว  ตองมีระยะหางไมนอย
กวา ๑ กิโลเมตร 
๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  กวา   ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหางไมนอยกวา   
๒ กิโลเมตร  ก็ขอช้ีแจงเพียงเทาน้ีกอนครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอแนะหรือสอบถามอีกหรอืไมครับ     ถาหากไมมี 
ประธานสภาฯ แลวผมขอเชิญทานนายก อบต.หนองอิเฒาช้ีแจงเพ่ิมเติมอีอกครั้งครับ 
นายสุนทร  พมิพาคาํ  เรียนทานประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯทุกทาน  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน   
นายก อบต.หนองอิเฒา สําหรับ  กรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามดวยมาตราแลวใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  เพ่ือปฏิบัติตามกฎกระทรวงเวนแตกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงเรื่องใดแลวให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องน้ันได  ในกรณีดังน้ี   
1. เปนการออกขอบัญญัติทองถิน่กําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวใน 
กฎกระทรวง  โดยไมขัดหรือแยงกับกระทรวงดังกลาว 
2. เปนการออกขอบัญญัติทองถิน่กําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกระทรวงดังกลาว    เน่ือง 
จากความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่นครับ  กระผมไดช้ีแจงและยกตัวอยางหลาย  
ๆ  อยางใหทานสมาชิกสภาฯทุกทานไดรับทราบ  หวังวาทานสมาชิกสภาฯทุกทานคงไดเขาใจ
ตรงกัน  และที่สําคัญตองขอฝากไปยังผูใหญบานทุกหมูบานตองชวยกันประชาสัมพันธและทาง
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาตองทําแผนพับ  เพ่ือแจกจายใหกับประชาชนตําบล
หนองอิเฒาไดอานทําความเขาใจทุก  ๆ  เรื่องในรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  เพ่ือออกเปนขอบัญญัติและบังคับใช 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทานนายก อบต.หนองอิเฒาไดช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ  ของญัตติดังกลาวให 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาฯไดรับทราบไปแลวน้ัน  ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือ

อภิปรายอีกหรือไมขอเชิญครบั    ปรากฏวาไมมี  ดังน้ันผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯวามีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นชอบใหรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล   เรื่อง   การควบคุมการเลีย้งสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -   เห็นชอบ 21  เสียง 
-  ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   มีมติเห็นชอบรบัหลักการราง 
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคมุการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสตัว  พ.ศ.  

2560 ดวยคะแนนเสียง  21  เสียง  ลําดับตอไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจงการ
พิจารณาในขัน้ตอนตอไปขอเชิญครับ 

นางคําไพ  ภูดีบุตร  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายก อบต.หนองอิเฒา  ทานรองนายกฯ  ทานสมาชิก 
เลขานุการสภาฯ สภาฯ  และหวัหนาสวนราชการทุกทาน  ขั้นตอนตอไป   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  ขอ  45  กําหนดวา  ญัตติรางขอบัญญัติที่
ประชุมทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ  แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไม
นอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนผูที่อยูในทีป่ระชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่น
อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุมสภาทองถิ่น
เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  และขอ  49  กําหนดไววา  ญัตติรางขอบัญญัติทีส่ภาทองถิ่นรับหลักการแลว  ถาจะสง
ตอใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถิ่นสงตนรางขอบัญญัติน้ันไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหน่ึงผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญติัใหเสนอคําแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือ  โดยปกติใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติในกรณีทีส่มาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติอันน้ีคือขั้นตอนตอไปคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ดังน้ัน  ผมขอใหที่ประชุมเสนอนะครับ        วาจะใหมีการพิจารณาญัตติดังกลาวสาม 
ประธานสภาฯ วาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไมอยางไร  ขอเชิญเสนอครับ 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ครับผมนายสิงหโต  ภูหัวดอน  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 6  บานดอนกลอย   ผมขอ 
ส.อบต.หมูที่  6 เสนอพิจารณาญัตติดังกลาวสามวาระครับ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม  ปรากฏวาไมมีไมทานใดเสนออีก  ตอไปผมขอ

มติที่ประชุมวาเห็นชอบพิจารณาญัตติเปนสามวาระตามที่เสนอครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบพิจารณาสามวาระตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับในการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการ 
ประธานสภาฯ เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  ใหเปนไปตามวาระและใหสมาชิกสภาฯไดเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่ทานเพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ   
ขอเชิญเสนอช่ือพรอมผูรับรองอยางนอยสองคนครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน           เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   ผมนายสิงหโต  ภูหัวดอน   
ส.อบต.หมูที่ 6 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  6  ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล    เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือ
ปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  จํานวน  3  ทานครับ 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร         มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา      ทานใดจะเสนอเปนอยาง 
ประธานสภาฯ อ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯเพ่ือเห็นควรใหมีคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคมุการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  
2560  จํานวน  3  ทานครับ  ผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ใหแตงต้ังคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรอืปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  จํานวน  3  ทานครับ  ดวยคะแนน
เสียงเอกฉันท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับตอไปเปนการเสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา         เพ่ือ 
ประธานสภาฯ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุม

การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว   พ.ศ.  2560  จํานวน  3  ทานครับผมขอใหทานสมาชิกสภาฯได
เสนอช่ือพรอมกับผูรับรองอยางนอย  2  ทาน  โดยจะใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน  
โดยเริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  ขอเชิญเสนอครับ 

ผมนายสํารวย  กุนอก    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที ่ 9 ผมขอเสนอช่ือ  นาย
สิงหโต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  6  เปน
คณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   คนที ่ 1  

  ผูรับรอง  1.  นางคําไพ  ภูดีบุตร ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  11 
     2.  นายคําผัน  ภูจําปา ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  7 

มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  1  อีกหรอืไมหากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯใหความเห็นชอบ  นายสิงหโต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมูที่  6  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  1  ผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง  นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติองคการ
บริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  คนที่  1  
ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันท   

นายเจษฎา  ภูระบัตร          ขอใหทานสมาชิกสภาฯ   เสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
ประธานสภาฯ ที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  คนที ่  2  พรอมผูรบัรองอยาง
นอย  2  ทาน  ขอเชิญเสนอครับ 

ผมนายสํารอง  กินละมาตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที ่ 3    ผมขอเสนอช่ือ  นาย
แสงไทย  เรืองมนตรี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  5  เปน
คณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  คนที่  2  

  ผูรับรอง 1.  นายพุฒ  คําแหงพล ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  4 
    2.  นายประเสริฐ  พรมมา ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  11 
 มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  2  อีกหรอืไมหากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม 
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สภาฯใหความเห็นชอบให  นายแสงไทย  เรืองมนตรี  สมาชิกสภาฯ  หมูที ่  5  เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  2  ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองนายแสงไทย  เรืองมนตรี  ทําหนาทีค่ณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญติัองคการ
บริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  คนที่  2  
ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันท   

นายเจษฎา  ภูระบัตร          ขอใหทานสมาชิกสภาฯ   เสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
ประธานสภาฯ ที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  คนที ่  3  พรอมผูรบัรองอยาง
นอย  2  ทาน  ขอเชิญเสนอช่ือครับ 

ผมนายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที ่ 9   ขอเสนอช่ือ  
นายสํารวย  กุนอก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  9  เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว
หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560    คนที่  3  

  ผูรับรอง  1.  นายชัยวัฒน  ภูเดช  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  5 
    2.  นายสุรพล  ภูครองเงิน ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  1 

มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  3  อีกหรอืไม หากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯใหความเห็นชอบให  นายสํารวย  กุนอก  สมาชิกสภาฯ  หมูที ่  9  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  3  ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง  นายสํารวย  กุนอก  ทําหนาทีค่ณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญติัองคการ
บริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  คนที่  3  
ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันท   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ         ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติราง 
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  

2560  ขอเชิญเสนอครับ 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ครับผมนายสิงหโต  ภูหัวดอน  ส.อบต.  หมูที ่ 6  ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคํา

แปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุม  เลี้ยงสัตว  ปลอยสัตว  
พ.ศ.  2560  เปนระยะเวลา  2  วัน  ต้ังแตวันที่  3 – 4  สิงหาคม  2560  ต้ังแตเวลา  08.30  
- 16.00  น.  เพ่ือเปนการตอเน่ืองและกําหนดนัดประชุมแปรญัตติ  ในวันที ่  5  สิงหาคม  
2560  ครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผูรับรองอยางนอยสองทานครับ 
ประธานสภาฯ  
 ผูรับรอง 

1.  นางทองคํา  ภูหัวดอน  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที่  8 
2. นายประยอม  สุขวิพัฒน  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที่  10 

  มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภา
ฯทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีก  สรุปวาทานสมาชิกสภาฯทุกทานเห็นชอบกับขอเสนอของทาน
สิงหโต  ภูหัวดอน  วากําหนดระยะเวลาในการย่ืนคําแปรญัตติ  ตอคณะกรรมการแปรญัตติ   
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ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  เปนเวลา  2  วัน  คือ  ต้ังแตวันที่  3 – 4  
สิงหาคม  2560  ต้ังแตเวลา  08.30  - 16.00  น.  และกําหนดวันแปรญัตติ  ในวันที่  5  
สิงหาคม    2560    ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ  ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  21  เสียง 
 ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
 งดออกเสียง   1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีมติเห็นชอบ     และขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหาร 
ประธานสภาฯ สวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสตัวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  ในวันจนัทรที่  5 

สิงหาคม  2560  เวลา  08.30  น. 

ระเบยีบวาระที ่ ๖   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
มติที่ประชุม  ไมมี  
นายเจษฎา  ภูระบัตร ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไมมีผูประสงคที่จะเสนอ  หรือสอบถามอีก  ผมขอปดการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําป  2560  
และขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันขอขอบพระคุณครับ 
 
 
(ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
        (นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1 ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่   5  สิงหาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

(นายสํารวย  กุนอก) 
 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
         (นายพุฒ  คําแหงพล) 

-1- 



สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรรางขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสนิธุ 
วันที่   5  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 

ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
 

นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายสํารวย  กนุอก 
 

ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  9 

 

แสงไทย  เรืองมนตรี 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
สํารวย  กุนอก 
 

 
รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

นายสุนทร  พิมพาคํา 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นายทรงศิลป  ภูแขงหมอก 
นางสาคร  ภูวอง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นางสุรีพร  ขันธมูล 
 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒา 
ประธานสภาฯอบต.หนองอิเฒา 
รองปลัด อบต.หนองอิเฒา 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

สุนทร  พิมพาคํา 
พุตสมา  ชํานาญพล 
ทรงศิลป  ภูแขงหมอก 
สาคร  ภูวอง 
เจษฎา  ภูระบัตร 
สถิตย  เฉยไสย 
สุรีพร  ขันธมูล 
 

เปดประชุมเวลา  09.00  น. 
 เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  ดิฉนันางคําไพ  ภูดีบุตร  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทําหนาที่
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล    เรื่อง    การควบคุมการเลี้ยงสัตว
หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560    เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ตามระเบียบตอไป 
ระเบยีบวาระที ่ 1    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นางคําไพ  ภูดีบุตร    ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา       ในคราวประชุมสมาชิกสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที่  3  ครัง้ที่  1  ประจําป พ.ศ.  2560    เมื่อ

วันพุธที่  2  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  ทีป่ระชุมไดมีมติเห็นชอบใหสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  แตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2554  หมวด  8  ขอ  103  (1)  ขอ  105  
และขอ  109  ประกอบกับมติสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที่  
3  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560  เมื่อวันพุธที่  2  สงิหาคม  2560  ไดมีมติเห็นชอบให
แตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาขอบัญญัติฯ   จํานวน  3  ทาน  ประกอบดวย 
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1.  นายสิงหโต  ภูหัวดอน 



 2.  นายสํารวย  กุนอก 
 3.  นายแสงไทย  เรืองมนตรี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน 
ตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรอืปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  ครั้งทีผ่านมา 

มติที่ประชุม  -     ไมมี 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องกระทูถาม 

-  ไมมี 
ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

-  ไมมี 
ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่อง  ที่เสนอใหม 
   5.1   เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานกุารคณะกรรมการแปรญัตติ 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  ช้ีแจงวาตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา       ไดมีมติรับหลักการแหง 
เลขานุการสภาฯ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสตัวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  

2560   ซึ่งผูบริหารไดเสนอญัตติเขาสูการพิจารณาของสภา  เมื่อวันพุธที่  2  สิงหาคม  2560   
และไดมีการประชุมพิจารณาในวาระรับหลักการแลวน้ัน 

  ในวันน้ี  เปนการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  บัดน้ี  ไดเวลาแลว
ประกอบกับที่ประชุมครบองคประชุม  จึงขอใหคณะกรรมการแปรรางฯ  พิจารณาเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติฯ  พรอมเลขานุการในการทําหนาที่ในการบันทึก
รายงานการประชุมตอไป  ขอเชิญทานคณะกรรมการเสนอช่ือครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ผมนายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเสนอช่ือ  นายสํารวย  กุนอก  เปนประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นางคําไพ  ภูดีบุร   ผมขอผูรับรองอยางนอยสองทานดวยครับ 
เลขานุการสภาฯ 
  ผูรับรอง  1.  นายแสงไทย  เรืองมนตรี ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  5 
    2.  นายสิงหโต  ภูหัวดอน ผูรับรอง   ส.อบต.หมูที่  6 
นางคําไพ  ภูดีบุตร มีทานใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม      ถามีการเสนอช่ือพ่ียงหน่ึงทาน       ก็ใหถือวาผูน้ัน 
เลขานุการสภาฯ  ไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ไดพิจารณาแลวมีมติเลือกนายสํารวย  กุนอก  เปนประธานคณะกรรมการแปรญตัติ  ดวย

คะแนนเสียงเอกฉันท 

นางคําไพ  ภูดีบุตร   ตอไปขอใหทานคณะกรรมการไดเสนอช่ือ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางฯ 
เลขานุการสภาฯ เพ่ือทําหนาที่ในการบันทึกรายงานกาประชุมตอไป  ขอเชิญครับ 
นายพฒุ  คําแหงพล   ผมนายพุฒ  คําแหงพล  ขอเสนอช่ือ  นายแสงไทย  เรืองมนตรี  เปนเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ 
นางคําไพ  ภูดีบุตร   ผมขอผูรับรองอยางนอยสองทานดวยครับ 
เลขานุการสภาฯ 
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   ผูรับรอง  1.  นายสํารวย  กุนอก  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  9 



    2.  นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  6 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  มีทานใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม    ถามีการเสนอช่ือเพียงหน่ึงทาน     ก็ใหถือวาผูน้ัน 
เลขานุการสภาฯ  ไดรับเลือกเปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอมติที่ประชุมครบั 
มติที่ประชุม ไดพิจารณาแลวมีมติเลือก    นายแสงไทย   เรืองมนตรี   เปนเลขานุการคณะกรรมการ

แปรญัตติ  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

5.2  ญัตติขอความเหน็ชอบรางขอบัญญติัองคการบริหารสวนตําบล   เรื่อง    การควบคุม
การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   

นายสํารวย  กุนอก         ตามทีส่ภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา              ไดแตงต้ังคณะกรรมการแปร 
ประธานคณะกรรมการฯ ญัตติรางขอบัญญัติ  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  วันน้ีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสตัวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  ได
ปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่  3 – 4  สิงหาคม  2560  เพ่ือขอรับคํารองแปรญัตติตามวันเวลาที่
กําหนดแลว  ปรากฏวา  ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดขอย่ืนคํา
แปรญัตติ  ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุม พิจารณาเสนอคําแปรญัตติราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคมุการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  
2560  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 น.  สรุปวายืนยันรางขอบัญญติัองคการ
บริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุม  เลีย้งสัตว  ปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  เดิมจงึไดสงให
ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ  เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติฯ  วาระที ่ 2  ในการประชุมสภาฯ  
สมัยสามญั  สมัยที ่  3  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560  ในวันที ่  7  สิงหาคม  2560  ณ  
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ตอไป 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางดังกลาวเรียบรอยแลว  ไมมีผูใดขอแปร
ญัตติก็ถือวาที่ประชุมคณะกรรมการแปรญตัติใหคงไวตามรางเดิม  ผมจะขอมติที่ประชุมวาเห็น
ควรใหคงไวตามรางเดิมหรือไม ผมขอมติดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นควรใหคงไวตามรางเดิม และนาํเขาสูที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  เพื่อพิจารณาในวาระที่สองวาระแปรญัตติตอไป 

นายสํารวย  กุนอก         เมื่อไมมีทานคณะกรรมการแปรรางฯทานใดอภิปรายอีก            ผมในฐานะประธาน 
ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว

หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  ขอปดการประชุมครับ 
ปดประชุมเวลา  12.30  น. 
 

(ลงชื่อ)    สํารวย  กุนอก    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายสํารวย  กุนอก) 

เลขานุการคณะกรรมการแปรรางฯ 

(ลงชื่อ)     แสงไทย  เรืองมนตรี     ผูตรวจบนัทึกรายงานการประชุม 
               (นายแสงไทย  เรืองมนตรี) 

ประธานคณะกรรมการแปรรางฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรรางขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   

ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  7  สิงหาคม  2560 
จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

 
ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 
 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

         (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 



สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560 

วันจันทรที่  7  สิงหาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 



ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 
 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองปลัด อบต.หนองอิเฒา 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

สุนทร  พิมพาคํา 
พุตสมา  ชาํนาญพล 
สถิตย  เฉยไสย 
สุรีพร  ขนัธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  4  คน 
เริ่มประชุม    เวลา   08.30  น. 

เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว  เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ผูมา 
ประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาฯ  มาครบองคประชุม  เลขานุการสภาฯ  จึงไดใหสัญญาณเรียก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒาเขาหองประชุมสภาฯ  และกลาวเชิญนายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  ไดทําหนาที่ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ขอเชิญคะ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน          คณะ 
ประธานสภาฯ ผูบริหาร   หัวหนาสวนราชการ   และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคน    ผมนายเจษฎา  

ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผมขอเปดการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบยีบวาระที่  1    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  -  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร          ครับสําหรับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   สมัยสามญั   สมัยที่   3   ครั้งที่  1 
ประธานสภาฯ ประจําป  พ.ศ.  2560  ก็ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดอาน

สําเนารายงานการประชุมสภาฯ  ใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  ก็ขอเชิญครับ 
นายคําไพ  ภูดีบุตร         กราบเรียนทานประธานสภาฯ    ทานรองประธานสภาฯ    ทานสมาชิกสภาฯที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ ทุกทาน  คณะผูบริหาร  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคนคะ  ดิฉันนางคําไพ  ภูดีบุตร  

เลขานุการสภา อบต.หนองอิเฒา  ขออานสําเนารายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 
ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560 ใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  และขอใหทานสมาชิกสภา อบต.
หนองอิเฒา  ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯตามที่ดิฉันไดแจกประกอบดวยนะคะ   

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ตามที่เลขานุการสภา อบต.หนองอิเฒา  ไดอานสําเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัย 
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1 ประจําป พ.ศ.  2560  ใหกับที่ประชุมไดรับทราบมีทานสมาชิก

สภาฯทานใดมีขอสงสัย         หรือตองการที่จะซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงานการประชุม
สภาฯ อีกหรือไม  ถาไมมีทานสมาชิสภา อบต.หนองอิเฒา ทานใดมีขอสงสัย  หรือตองการที่จะ
ซักถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่   1  
ประจําป  พ.ศ.  2560  ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ   สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560  ดวย
คะแนนเสียงเอกฉันท 
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ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องกระทูถาม 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
4.1  ญัตติขอความเหน็ชอบรางขอบัญญติัองคการบริหารสวนตําบล   เรื่อง   การควบคุม
การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   

  วาระที่  2 : วาระแปรญัตติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร     สืบเน่ืองมาจากการพิจารณารางขอบัญญัติ   เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว   
ประธานสภาฯ พ.ศ.  2560 ไดมีการรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯไปแลวในการประชุมสภาฯ  เมื่อวันที่  

2  สิงหาคม  2560    ในวันน้ีจะพิจารณาจะเปนการพิจารณาในวาระที่  2  วาระแปรญัตติ  
ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญั ติ  รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติตอที่ประชุมสภาดวย  ขอเชิญครับ 

นายสํารวย  กุนอก  เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  และ 
ประธานคณะกรรมการฯ ผูเขารวมการประชุมทุกคน  ครับตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดแตงต้ัง

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
สัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  ไดปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่  3 – 4  สิงหาคม  2560  ต้ังแต
เวลา  08.30  -  16.00  น.  เพ่ือขอรับคํารองแปรญัตติตามวันเวลาที่กําหนดแลว  ปรากฏวา
ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ทานใดขอย่ืนคําแปรญัตติ  ประกอบกับ
คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล   เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560  ที่ประชุม
คณะกรรมการฯสรุปวายืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560 วาระที่  2  วาระแปรญัตติ  ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ.  2560  ในวันที่  7  สิงหาคม  
2560  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จึงขอเรียนใหที่ประชุมสภาฯ
ไดรับทราบและดําเนินการประชุมตอไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  รายงานวาไมมีสมาชิกสภาฯทาน 
ประธานสภาฯ ใดขอย่ืนคําแปรญัตติ  เมื่อวันที่  3 – 4  สิงหาคม  2560  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใดให

คงไวตามรางเดิม 
  ดังน้ัน  วาระที่  2  วาระแปรญัตติน้ีกระผมขอมติที่ประชุมวา  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด  เห็นชอบคงไวตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล  เรื่อง  การควบคุม  เลี้ยงสัตว  ปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -   เห็นชอบ 21  เสียง 
-  ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  สรุปวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    มีมติเห็นชอบตามราง 
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  

2560    ดวยคะแนน  21  เสียงเปนเอกฉันท 
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ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม 

5.1  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป       งบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.  2560  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเสนอญัตติฯครับ 
นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบต.หนองอิเฒา รายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ.  2560 ไปแลวน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  

มีความจําเปนที่จะตองขออนุมัติโอนงบประมาณ    เพ่ือมาต้ังจายเปนรายการใหม  ในหมวด
เงินอุดหนุน    ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ประกอบกับ
ไดปรึกษากับทานสมาชิกฯ  กํานัน  ผูใหญบาน  หมูที่  2,9  ในการแกไขปญหาเรื่องถนนที่ใชใน
การสัญจรไปมา  เน่ืองจากชํารุดเสียหายเปนจํานวนมาก  ทําใหการสัญจรไปมาของพ่ีนอง
ประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจรไดรับความเดือนรอนเปนจํานวนมาก  ประกอบกับเสนทาง
ดังกลาวมีถาผูใชเสนทางในการสัญจรเปนจํานวนมากหลายหมูบาน  และตําบลขางเคียงก็ไดใช
เสนทางดังกลาวในการสัญจร  ซึ่งถนนเสนดังกลาวไดทําการซอมแซมทุกปแตก็ชํารุดเสีย
เหมือนเดิมไมทราบวาจะแกไขอยางไร  แตถาไมทําใหการซอมแซมโดยเร็วอาจทําใหผูที่ใช
เสนทางในชวงกลางคืนอาจไดรับอันตรายก็เปนได  ผมจึงขอความอนุเคราะหจากทานสมาชิก
สภาฯทุกทานไดเล็งเห็นถึงความจําเปนเรงดวน  และเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นก็ขอฝากดวยครับ  ผมจึงไดมอบหมายใหกองชางออกสํารวจ  และประมาณการราคา
คาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ตําบล
หนองอิเฒา อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  เปนเงิน  30,000  บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2541  
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  2543  หมวด  4  ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นซึ่งสามารถกระทําได   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับความจําเปนเรงดวน     ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป   
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ก็ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ได

ช้ีแจงถึงเหตุผล  ความจําเปนเรงดวน  ในการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งน้ีขอเชิญครับ 
นายสํารวย  กุนอก  ผมขอช้ีแจงถึง   การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณ    พ.ศ.   
ส.อบต.หมูที่  9 2560  สาเหตุเน่ืองมาจากเน่ืองจากชํารุดเสียหายเปนจํานวนมาก  ทําใหการสัญจรไปมาของพ่ี

นองประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจรไดรับความเดือนรอนเปนจํานวนมาก  ประกอบกับ
เสนทางดังกลาวมีถาผูใชเสนทางในการสัญจรเปนจํานวนมากหลายหมูบาน  และตําบล
ขางเคียงก็ไดใชเสนทางดังกลาวในการสัญจร  ซึ่งถนนเสนดังกลาวไดทําการซอมแซมทุกปแตก็
ชํารุดเสียเหมือนเดิมไมทราบวาจะแกไขอยางไร  แตถาไมทําใหการซอมแซมโดยเร็วอาจทําใหผู
ที่ใชเสนทางในชวงกลางคืนอาจไดรับอันตรายก็เปนได  ผมจึงขอความอนุเคราะหจากทาน
สมาชิกสภาฯทุกทานไดเล็งเห็นถึงความจําเปนเรงดวน  และเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นก็ขอฝากดวยครับ ผมก็ขอนําเรียนช้ีแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งน้ี  ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาถึง
ความสําคัญและความจําเปนดวยครับ 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับความจําเปนเรงดวน     ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป   
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ก็ไดนําเรียนถึงความจําเปนเรงดวน

ที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งน้ี  สวนรายละเอียดของการขออนุมัติโอนงบประมาณ
ขอใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    ไดนําเรียนตอที่ประชุมดวยครับ 

นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับสําหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป     งบประมาณ     พ.ศ.   
นายก อบต.หนองอิเฒา 2560  มีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

  หลักการ 
  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  เพ่ือไปต้ังจาย

เปนรายการใหม  ดังน้ี 
 รายการที่  1  ขออนุมัติโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  สายบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  งบประมาณต้ังไว  30,000  บาท 
  โอนลด 
 กองชาง  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  รายการโครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ต้ังไว  จํานวน
10,000  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  10,000  บาท  
ขออนุมัติโอนลด  จํานวน  10,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังขออนุมัติโอนลด  จํานวน  
0  บาท   

  โอนลด 
 กองชาง  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  รายการโครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ต้ังไว  จํานวน
20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  20,000  บาท  
ขออนุมัติโอนลด  จํานวน  20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังขออนุมัติโอนลด  จํานวน  
0  บาท   

  โอนเพิ่ม 
 กองชาง  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานหนองอิเฒา  หมูที่   9  เน่ืองจาก
งบประมาณรายการน้ีไมไดต้ังจายไว  จึงขออนุมัติโอนมาต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน  
30,000  บาท  งบประมาณหลงัขออนุมัติ  30,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เนื่องจากงบประมาณรายการนี้ไมไดต้ังจายไว  จึงขออนุมัติโอนมาต้ังจายเปนรายการใหม  
จํานวน  30,000  บาท  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานหนองอิเฒา  
หมูที่  9  รายละเอียดตามประมาณการที่แนบมาพรอมนี้ 

  เหตุผล 
1.  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
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ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2541  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  2543  หมวด  4  
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
2.  เน่ืองมาจากเน่ืองจากชํารุดเสียหายเปนจํานวนมาก  ทําใหการสัญจรไปมาของพ่ีนอง 
ประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจรไดรับความเดือนรอนเปนจํานวนมาก  ประกอบกับเสนทาง
ดังกลาวมีถาผูใชเสนทางในการสัญจรเปนจํานวนมากหลายหมูบาน  และตําบลขางเคียงก็ไดใช
เสนทางดังกลาวในการสัญจร  ซึ่งถนนเสนดังกลาวไดทําการซอมแซมทุกปแตก็ชํารุดเสีย
เหมือนเดิมไมทราบวาจะแกไขอยางไร  แตถาไมทําใหการซอมแซมโดยเร็วอาจทําใหผูที่ใช
เสนทางในชวงกลางคืนอาจไดรับอันตรายก็เปนได  ผมจึงขอความอนุเคราะหจากทานสมาชิก
สภาฯทุกทานไดเล็งเห็นถึงความจําเปนเรงดวน  และเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นก็ขอฝากดวยครับ ผมก็ขอนําเรียนช้ีแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบประกอบการพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งน้ี  ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาถึงความสําคัญและความ
จําเปนดวยครับ 
3. ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไมไดต้ังงบประมาณไว  จึงเห็นควรอนุมัติ 
โอนงบประมาณเพ่ือมาต้ังจายเปนรายการใหม  รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  จํานวน  30,000  บาท  ผมก็ขอช้ีแจงเพียงเทาน้ี  สวน
การพิจารณารอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งน้ี  ก็ขอฝากทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาดวยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ทานใดมีความประสงคจะสอบถามหรืออภิปรายถึงญัตติดังกลาวหรือไม  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   -  ไมมี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดช้ีแจงไปแลวน้ัน  เมื่อไมมี 
ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายถึงญัตติดังกลาวแลว  ในลําดับตอไป  ผมจะ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  หมวดเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  รายการโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง  
บานหนองอิเฒา  หมูที่  2    จํานวน  10,000  บาท  และโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและ
ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  9  จํานวน  20,000  บาท  รวม
งบประมาณที่ขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งน้ีจํานวน  30,000  บาท  เพ่ือมาต้ังจายเปน
รายการใหม  ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  จํานวน  30,000  
บาท  ผมจะขอมติจากทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  วามีทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ตามที่ทานนายองคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒาเสนอ  ผมขอมติดวยการยกมือครับ 

 - เห็นควรอนมัุติ  21  เสียง 
 - ไมเห็นควรอนุมัติ   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  เพื่อมา

ต้ังจายเปนรายการใหม  ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองอิเฒาเสนอ 

-7- 



ระเบยีบวาระที ่ 6 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
มติที่ประชุม  -  ไมมี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานใดมีเรื่องอ่ืน  ๆ    ที่จะแจงตอที่ประชุมสภาฯหรือไม    ถาไมมีแลวผมขอปดการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ.  2560  ผมขอปดการประชุม

ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปดการประชมุเวลา  15.30  น. 
 

(ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2 ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่   8   สิงหาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

(นายสํารวย  กุนอก) 
 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
         (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  พ.ศ.  2560 
วันที่  8   สิงหาคม   2560   เวลา  08.30  น. 

ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายประดิษฐ  ภูออน 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสาคร  ภูวอง 
นายอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นายบงการ  คาํศิริรักษ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ ์
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒา 
ปลัด อบต.หนองอิเฒา 
รองปลัด อบต. หนองอิเฒา 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองชาง 
หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

สุนทร  พิมพาคํา 
ประดิษฐ  ภูออน 
ทรงศลิป  ภูแขงหมอก 
สาคร  ภูวอง 
อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
สถิตย  เฉยไสย 
จูนจิรา  ภูขาว 
บงการ  คําศิรริักษ 
กานดา  วิไลสทิธิ ์
ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  11  คน 
เริ่มประชุม    เวลา   08.30  น. 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครัง้ที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ตามที่ไดแจกสําเนารายงานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมัย 
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยที ่ 3  ครั้งที่  2  ก็ขอใหทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียดถามี

สิ่งใดขาดตกบกพรอง  หรอืตองการที่จะแกไข  เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯซึ่งไม
เปนไปตามที่เราไดประชุมกันไวก็ขอเชิญเสนอครับ  มีหรือไม  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใด
จะเสนอ  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาฯวาทานสมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครัง้ที่  2  
ประจําป  พ.ศ.  2560  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -   รับรอง 21  เสียง 
-  ไมรับรอง   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร เปนอันวา     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   
ประธานสภาฯ สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2 ประจําป  พ.ศ.  2560 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องกระทูถาม 
- ไมมี 
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ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
4.1  ญัตติขอความเหน็ชอบรางขอบัญญติัองคการบริหารสวนตําบล   เรื่อง   การควบคุม
การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560 

  วาระที่  3 : วาระลงมติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุม 
ประธานสภาฯ การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ.  2560 วาระที่  3  วาระลงมติ  ครับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  หมวด  3  วาดวยเรื่องญัตติ  ขอ  52  กําหนดวา  การพิจารณาราง
ขอบัญญัติในวาระที่  3  ไมมีการอภิปรายเวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการ
อภิปราย  ถามีเหตุผลอันสมควร  ในการพิจารณาวาระน้ี  ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติใหตรา
เปนขอบัญญัติหรือไม  ดังน้ัน  จึงขอสอบถามที่ประชุมสภาวามีสมาชิกสภาฯทานใด ประสงค
จะเสนอใหมีการอภิปรายหรือไม  ถามีกรณุายกมือขึ้น 

ที่ประชุม ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอใหมีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ถาที่ประชุมไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอใหมีการอภิปราย ผมจะขอสอบถามมติที ่
ประธานสภาฯ ประชุมวา  ทานสมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสตัวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2560   กรณุายกมือขึ้น 
มติที่ประชุม -   เห็นชอบ  21  เสียง 

-  ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา          ยกมือเห็นชอบใหตราเปน 
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคมุการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสตัว  พ.ศ.  

2560  จํานวน  21  เสียงเปนเอกฉันท 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม 
๕.1  ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  
2561 
   วาระที่  1  :  รับหลักการ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.  2561  การจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  

สืบเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2537  และ
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  นายกองคการบริหารสวนตําบล ตองจัดทํารายละเอียดแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    เพ่ือนําเขาสูสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา  เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 1 คือ วาระรับหลักการ  ประกอบดวยประมาณการรายรับและ
รายจาย  โดยสภาไดมีมติกําหนดในวันที่ 1 –  15   สิงหาคม  2560  โดยในการจัดทําราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561  กระทรวงมหาดไทยไดแจง
ซักซอมแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหต้ังรับยอดเงินรวมทั้งป 
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โดยประมาณการไมเกินเงิน     รายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา  ตอไปผมขอให
ทานเลขานุการสภาฯช้ีแจงขอกฎหมายขอเชิญครับ 

นางคําไพ  ภูดีบุตร  คาสําหรับการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ 2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  

ไดกําหนดการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประมาณไวในหมวด  3   
ขอ  45  วรรค  1  ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ 

 ขอ  47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หน่ึง  ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาใน
หลักการรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติน้ันหรือไม  หากมีสมาชิก
สภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่อง
น้ันพอสมควรแลว 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่เลขานุการสภาฯไดช้ีแจงแลวน้ัน  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ ตําบลเสนอญัตติตอสภาฯ  ครับ 
นายสุนทร  พิมพาคํา  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  หัวหนาสวนราชการ   
นายก อบต.หนองอิเฒา และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคน  บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองอิเฒา        จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป ตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  อีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จึงขอช้ีแจงใหทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒาทุกทานไดรับทราบถึง 
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังตอไปน้ี 
1. สถานะการคลัง 

       1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่  2  สิงหาคม  2560   องคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา   มีสถานะการเงินดังน้ี 

   ณ วันที่  21  กรกฎาคม  2557  
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   11,412,016.81  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม      3,729,895.45  บาท 
   1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม         4,565,101.42  บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน     -    โครงการ   
   รวม     -     บาท 
   1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน  จํานวน    -    โครงการ   
            รวม   -    บาท 
       1.2 เงินกูคงคาง     -    บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2560  ณ  วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 
       (1) รายรับจริง  จํานวน   24,880,020.14  บาท  ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร     จํานวน  69,497.75  บาท 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน    1,840.00  บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน  86,256.81  บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน  126,187.00  บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน  17,416.64  บาท 
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หมวดรายไดจากทุน    จํานวน  -  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร          จํานวน  -  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จํานวน  14,379,266.00  บาท 
       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน   0.00   บาท 
       (3) รายจายจริง  จํานวน  21,710,926.45  บาท  ประกอบดวย 
   งบกลาง              จํานวน    4,960,711.00  บาท 
   งบบุคลากร       จํานวน  10,985,416.00  บาท 

งบดําเนินงาน     จํานวน    3,677,402.45  บาท 
   งบลงทุน             จํานวน    1,117,117.00  บาท 
   งบรายจายอ่ืน          จํานวน   -    บาท 
   งบเงินอุดหนุน                                จํานวน       970,280.00  บาท 
       (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน  0.00  บาท 
       (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม   จํานวน    1,615,839.00  บาท 
       (6) รายจายที่จายจากเงินสะสม     จํานวน    1,615,839.00  บาท 
       (7) ประมาณการรายรับป  2561   จํานวน  31,000,000  บาท  แยกเปน 
   ดานบริหารงานทั่วไป  จํานวน    12,258,210  บาท 
   ดานบริการชุมชนและสังคม จํานวน     9,714,089  บาท 
   ดานการเศรษฐกิจ  จํานวน         700,000  บาท 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  จํานวน     8,327,701  บาท 
ก็ขอใหทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดนําเรียนช้ีแจงรายละเอียดของแตละสวน  ใหกับที่ประชุม
สภาฯไดรับทราบประกอบการพิจารณาตอไปครับ 

นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทาน   
นักวิเคราะหนโยบายฯ คณะผูบริหาร  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคน  ดิฉันขอนําเรียนรายละเอียดของราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของสวนสํานักงานปลัด  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
          อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสนิธุ 

             ******************* 
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้    31,000,000   บาท    แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     

        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จํานวน  25,000.00  บาท 
    ภาษีบํารุงทองที่      จํานวน  40,000.00  บาท 

        ภาษีปาย      จํานวน    2,000.00  บาท 
    รวมหมวดภาษีอากร    จํานวน  67,000.00  บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม  คาปรบั  และใบอนญุาต    
   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน           0.00  บาท 
   คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จํานวน    3,000.00  บาท 
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย   จํานวน    1,000.00  บาท 
        คาธรรมเนียมอ่ืน  ๆ     จํานวน           0.00  บาท 
   คาปรับผูกระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก   จํานวน           0.00  บาท 
   คาปรับการผิดสัญญา     จํานวน           0.00  บาท 
   คาธรรมเนียมการรับสมัครสอบ    จํานวน          0.00  บาท 
   คาใบอนุญาตอ่ืน  ๆ     จํานวน           0.00  บาท 

    รวมหมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต จํานวน    4,000.00  บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน      
ดอกเบ้ีย       จํานวน   80,000.00  บาท 
 รวมหมวดรายไดจากทรัพยสนิ   จํานวน   80,000.00  บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย  
   รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   จํานวน   150,000.00  บาท 
    รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 150,000.00  บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       
   คาขายแบบแปลน     จํานวน              0.00  บาท        
   คารับรองสําเนาและถายเอกสาร    จํานวน       1,000.00  บาท 

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน  ๆ     จํานวน              0.00  บาท 
    รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน    1,0000.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร       
        ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน   จํานวน     150,000.00  บาท 
        ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ   จํานวน  5,000,000.00  บาท 
        ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได   จํานวน  2,000,000.00  บาท 
        ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จํานวน       40,000.00  บาท 

       ภาษีสุรา       จํานวน     750,000.00  บาท 
        ภาษีสรรพสามติ      จํานวน  1,700.000.00  บาท 
                 คาภาคหลวงแร      จํานวน      29,500.00  บาท 
                  คาภาคหลวงปโตรเลียม     จํานวน       65,000.00  บาท 
   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน     471,000.00  
บาท 
   ภาษีจัดสรรอ่ืน  ๆ       จํานวน      0.00  บาท 
    รวมหมวดภาษีจัดสรร            จํานวน  10,205,000.00บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
             เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
 จํานวน  20,492,500.00บาท  
    รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  20,492,500.00  บาท 
    รวมทุกหมวด    จํานวน  31,000,000.00  บาท 

ในสวนรายละเอียดอ่ืน  ๆ  ขอใหทานสมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาตรวจสอบจากราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ที่ฝายเลขานุการสภาฯได
แจกใหกับทานเรียบรอยแลวครับ   ตอไปผมก็ขอเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  เพ่ือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา
เห็นชอบตอไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร           ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา     ไดช้ีแจงรายละเอียดของ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณเสร็จเรียบรอยแลวน้ัน  มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายทั่วไปหรือไมครับ   
ที่ประชุม   ไมมี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย         ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
ประธานสภาฯ ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น   พ.ศ.  2547   หมวด  5  ขอ 65  วรรคแรก ถาไมมีผูใด

จะอภิปรายตอไปใหถือวาเปนการปดอภิปราย ผมจึงขอปดการอภิปราย  วรรคสอง เมื่อปด
อภิปรายแลวใหประธานสภาทองถิ่นเสนอใหที่ประชุมลงมติ  ตอไปเปนการขอมติที่ประชุมใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งตอนน้ีมีจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   
อยูในหองประชุมตอนน้ี  จํานวน 21 ทาน  ถือวาครบองคประชุมและเมื่อครบองคประชุม  ผม
ขอมติที่ประชุมสภาฯแหงน้ีวาสมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร รับหลักการของรางขอบัญญัติ  
เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 โปรดยกมือขึ้น 
รับหลักการ  จํานวน  21  เสียง 
ไมรับหลักการ  จํานวน    -   เสียง 
งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  รับหลักการรางขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2561    

เวลา  11.30  น.  -พักรับประทานอาหาร- 

นายเจษฎา  ภูระบัตร   เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา                มีมติรับหลักการแหงราง 
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ. 2561   และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.  2557 (แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที่  2)พ.ศ.  2554)  หมวด  3  ขอ 49  กลาววา  ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับ
หลักการแลว  จะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถิ่นสงราง
ขอบัญญัติน้ัน  ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่น
จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  วรรคสอง  
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดวรรคหน่ึง  ผูบริหารทองถิ่นหรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติฯ  ก็ใหเสนอคําแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ  และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ในกรณทีี่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
หมวด  8  ขอ  103  คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี   2  ประเภท  คือ 
1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไม
เกินเจ็ดคน 
2) คณะกรรมการวิสามัญ   ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น   หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิก
สภาทองถิ่น มจีํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ 105  ภายใตบังคับขอ  103  และขอ  104  สภาทองถิน่มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น



หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น  เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง  ๆ  ตามความ
จําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น  ดังน้ี 
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1. คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนตําบล 
2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
3.  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติ 
4.  คณะกรรมการอ่ืน  ๆตามที่สภาทองถ่ินเหน็สมควร 
ขอ  107  ภายใตขอบังคับ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น     ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่น  หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
แลวแตกรณใีนกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา
สองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรองการเสนอช่ือใหเสนอไดไมจํากัด
จํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตาม  ขอ 12   มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
ขอ  12  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น      ใหประธานสภาทองถิ่นจัดใหมีการเลือกรอง
ประธานสภาทองถิ่นเทากับจํานวน  ที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน
กําหนดใหเลือกรองประธานคนที่หน่ึงกอนแลว จึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลําดับถัดไป  
โดยใชวิธีการตามขอ  8  วรรคหน่ึงโดยอนุโลม แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนน
สูงสุดเทากันแลวปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหประธานสภาทองถิ่นออกเสียงช้ีขาด 
ขอ  8  วิธีการเลือกประธานสภาทองถิ่น ฯ....ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวนและใหสมาชิกสภา
ทองถิ่น   ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลาน้ัน   โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอคน
ละหน่ึงช่ือเมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภาฯประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น 
 ฉะน้ัน  เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  มีมติรับหลักการของราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  แลวผมขอใหทานสมาชิก
สภาฯในที่ประชุมแหงน้ี  เสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  เห็นควรมีก่ีคนโดยใหมีจํานวนไมนอยกวา  3  คนแตไม
เกิน  7  คน  พรอมผูรับรองไมนอยกวาสองคนครับ 

นายคําผัน  ภูจําปา           เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผมนายคําผัน  ภูจําปา   
ส.อบต.หมูที่ 7 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  7  ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน  7  คน 
นายเจษฎา  ภูระบัตร         มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา     ทานใดจะเสนอเปนอยาง 
ประธานสภาฯ อ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯเพ่ือเห็นควรใหมีคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  จํานวน  7  คน  ผมขอมติ
ที่ประชุมดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบ  ใหแตงต้ังคณะกรรมการแปรรางขอบญัญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  จํานวน  7  คน  ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ครับตอไปเปนการเสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา     เพ่ือ 
ประธานสภาฯ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  

พ.ศ.  2561  ผมขอใหทานสมาชิกสภาฯไดเสนอช่ือพรอมกับผูรับรองอยางนอย  2  คน  โดย
จะใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนโดยเริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  ขอ
เชิญเสนอครับ 
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ผมนายชัยวัฒน  ภูเดช    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที ่ 5  ผมขอเสนอช่ือ  นาย

สิงหโต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  6  เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
คนที่  1  

  ผูรับรอง  1.  นายหนูจีน  ภูคําใบ ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  8 
     2.  นายคําผัน  ภูจําปา ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  7 

มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  1  อีกหรือไมหากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯใหความเห็นชอบ  นายสิงหโต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมูที่  6  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  1  ผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง  นายสิงห โต  ภูหัวดอน  ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561  คนที่  1 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท   

 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ    เสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
ประธานสภาฯ ที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

งบประมาณ  พ.ศ.  2561  คนที่   2   พรอมผูรับรองอยางนอย  2  ทาน    ขอเชิญเสนอครับ 
ดิฉันนางศิริลักษณ  อุปภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่ 4  ผมขอเสนอช่ือ  นายอม  

ภูดานงัว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา หมูที่  10  เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561   คนที่  2  

  ผูรับรอง    1.  นายสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  9 
    2.  นายสงวน  มูลเสนา  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  7 
 มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  2  อีกหรอืไมหากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯใหความเห็นชอบให  นายอม  ภูดานงัว สมาชิกสภาฯ  หมูที่  10  เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  2  ดวยการยกมื 

มติที่ประชุม รับรอง  นายอม  ภูดานงัว  ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  คนที่  2  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท   

นายเจษฎา  ภูระบัตร          ขอใหทานสมาชิกสภาฯ   เสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
ประธานสภาฯ ที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

งบประมาณ  พ.ศ.  2561  คนที่  3  พรอมผูรับรองอยางนอย  2  ทาน  ขอเชิญเสนอช่ือครับ 
ผมนายสงวน  มูลเสนา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา หมูที่  7  ขอเสนอช่ือ นายประยอม 

สุขวิพัฒน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  10  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561  คนที่  3  

  ผูรับรอง  1.  นายชัยวัฒน  ภูเดช  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  5 
    2.  นายสุรพล  ภูครองเงิน ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  1 

มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  3  อีกหรือไม หากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม



สภาฯใหความเห็นชอบให  นายประยอม  สุขวิพัฒน  สมาชิกสภาฯ  หมูที่   10  เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  3  ดวยการยกมือ 
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มติที่ประชุม รับรอง  นายประยอม  สุขวิพัฒน  ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561  คนที่  3 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท   
 
นายเจษฎา  ภูระบัตร         ขอใหทานสมาชิกสภาฯ   เสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
ประธานสภาฯ ที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

งบประมาณ  พ.ศ.  2561  คนที่  4  พรอมผูรับรองอยางนอย  2  ทาน  ขอเชิญเสนอช่ือครับ 
ดิฉันนางศริิลกัษณ  อุปภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที ่ 4  ผมขอเสนอช่ือ นางคําไพ  

ภูดีบุตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที ่ 11  เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2560  คนที ่ 4  

  ผูรับรอง  1.  นายทองคาํ  ภูหัวดอน ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  8 
    2.  นายสงวน  มูลเสนา  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  7 
 มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  4  อีกหรอืไม หากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯใหความเห็นชอบให  นายคําไพ  ภูดีบุตร  สมาชิกสภาฯ  หมูที่  11  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  4  ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง  นายคําไพ  ภูดีบุตร  ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 2561  คนที่  4  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท   

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ               เสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒาที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  คนที่  5  พรอมผูรับรองอยางนอย  2  ทาน  ขอ
เชิญเสนอช่ือครับ 

ผมนายทองเนต  ภูจําปา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   หมูที ่  2   ผมขอเสนอช่ือ  นาย
สงวน  มูลเสนา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  7  เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  
คนที่  5  

  ผูรับรอง  1.  นายหนูจีน  ภูคําใบ  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  8 
    2.  นายศิรลิักษณ  อุปภา  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  4 
 มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  5  อีกหรอืไม หากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯใหความเห็นชอบให  นายสงวน  มลูเสนา  สมาชิกสภาฯ  หมูที ่  7  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  5   ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม  รับรอง  นายสงวน  มูลเสนา ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561   คนที่  5  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท  

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ               เสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 



ประธานสภาฯ หนองอิเฒาที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  คนที่  6  พรอมผูรับรองอยางนอย  2  ทาน  ขอ
เชิญเสนอช่ือครับ 

 
-11- 

ดิฉันนางทองคํา  ภูหัวดอน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่   2   ผมขอเสนอช่ือ    นาย
สุรศักด์ิ  พวงมะลิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  9  เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  
คนที่  6  

  ผูรับรอง  1.  นายหนูจีน  ภูคําใบ  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  8 
    2.  นายศิรลิักษณ  อุปภา  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  4 
 มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  6  อีกหรอืไม หากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯใหความเห็นชอบให  นายสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  สมาชิกสภาฯ  หมูที่  9  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  6   ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม  รับรอง  นายสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป  งบประมาณ   พ.ศ.  2561  คนที่  6  ดวยคะแนน
เสียงเอกฉันท  

 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ                 เสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒาที่ตนเห็นควร  เพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  คนที่  7  พรอมผูรับรองอยางนอย  2  ทาน  ขอ
เชิญเสนอช่ือครับ 

ผมนางคําไพ  ภูดีบุตร    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่  11  ผมขอเสนอช่ือ    นายสุ
รพล  ภูครองเงิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  หมูที่   1  เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  
คนที่  7  

  ผูรับรอง  1.  นายหนูจีน  ภูคําใบ  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  8 
    2.  นายประเสริฐ  พรมมา ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  11 
 มีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  7  อีกหรือไม หากไมมีแลว  ผมขอมติที่ประชุม
สภาฯใหความเห็นชอบให  นายสุรพล  ภูครองเงิน  สมาชิกสภาฯ  หมูที่  1  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  คนที่  7   ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม  รับรอง  นายสุรพล  ภูครองเงิน  ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป  งบประมาณ   พ.ศ.  2561   คนที่  7  ดวยคะแนน
เสียงเอกฉันท  

นายเจษฎา  ภูระบัตร   สรุปคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย            ประจําป 
ประธานสภาฯ งบประมาณ   2560  มีจํานวน  7  ทาน  ดังน้ี 

1.  นายสงิหโต  ภูหัวดอน 
 2.  นายอม  ภูดานงัว 
 3.  นายประยอม  สุขวิพัฒน 



 4.  นายคาํไพ  ภูดีบุตร 
 5.  นายสงวน  มูลเสนา 
 6.  นายสรุศักด์ิ  พวงมะล ิ
 7.  นายสรุพล  ภูครองเงิน 
      -12- 

ครับเมื่อไดคณะกรรมการครบแลวนะครับตอไปเปนขั้นตอนในการนัดประชุมคณะกรรมการ
เชิญทานเลขาสภาฯครับ 

นางคําไพ  ภูดีบุตร   คะตามระเบียบ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ทองถิ่น  พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ขอ  109  การนัดประชุมและ

เปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก  เปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น  วรรค  2  
ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหน่ึง  ๆ  เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาทองถิ่นคณะน้ัน  ๆ  ตามระเบียบ  จึงขออนุญาตนัดคณะกรรมการที่ไดรับ
คัดเลือกทั้ง  7  ทานในที่ประชุมน้ีเพ่ือประชุม  ครั้งแรกหลงัจากการเลิกประชุมสภาน้ีนะคะ 
  ตอไปดิฉันจะขอใหที่ประชุมสภาฯ ไดเสนอกําหนดระยะเวลาย่ืนคําแปรญัตติและ
ระยะเวลาในการแปรญัตติวาจะกําหนดก่ีวัน  โดยตองกําหนดระยะเวลาในการเสนอย่ืนคําแปร
ญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมง  เพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมเพ่ือพิจารณาและ
รายงานใหประธานสภาฯ  ไดรับทราบ  และใหประธานสภาฯรายงานใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒาทราบตอไป  ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอกําหนดย่ืนคํา
แปรญัตติและระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ  

นายสิงหโต  ภูหัวดอน   ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติ      ตอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมูที่  6 ในวันที่  9  สิงหาคม  2560  ต้ังแตเวลา  08.30   จนถึงเวลา  16.30  น.  ของวันที่  10 

สิงหาคม  2560  และกําหนดวันแปรญัตติ  ในวันที่  11   สิงหาคม   2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   ผมขอผูรับรองอยางนอยสองทานดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
  ผูรับรอง  1.  นายทองคาํ  ภูหัวดอน ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  8 
    2.  นายประยอม  สขุวิพัฒน ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  10 
   มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
ที่ประชุม ไมมี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร   สรุประยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ        ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติให 
ประธานสภาฯ เปนไปตามที่นายสิงหโต  ภูหัวดอน  สมาชิกสภาฯ  หมูที่  6  เสนอครับ  และหากทานสมาชิก

สภาฯทานใดประสงคจะเสนอคําแปรญัตติใหทานมารับแบบเสนอขอแปรญัตติไดที่เลขานุการ
สภาฯ  และใหเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติตามระยะเวลาดังกลาวตามที่ได
กําหนดไวตอคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  9 สิงหาคม  2560  ต้ังแตเวลา  08.30  น.  
จนถึงเวลา  16.30  น.  ของวันที่  10  สิงหาคม  2560  โดยผมจะทําคําสั่งในการย่ืนเพ่ือเสนอ
คําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติสามารถย่ืนเสนอคําแปรญัตติไดตลอด  24  ช่ัวโมง  
และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติแลวใหคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติฯ  ทําการประชุมเพ่ือพิจารณาตามแบบเสนอขอแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ในวันศุกรที่  11  สิงหาคม  2560ณ  หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ต้ังแตเวลา  08.30  -  16.30  น.   ตามที่มีการ
แกไขเพ่ิมเติม  พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนตอประธานสภาฯ  เพ่ือที่ประชุมสภาฯ  



จะไดนํามาพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561 
ในวาระที่  2  วาระแปรญัตติ  และวาระที ่ 3  ลงมติตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบและขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 ในวันศุกรที่  11  สิงหาคม  2559  เวลา  08.30  น. 
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ระเบยีบวาระที ่ 6 เรื่อง  อ่ืน ๆ 

-  ไมมี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไมมีผูประสงคที่จะเสนอ   หรือสอบถามอีก      ผมขอปดการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  3  ประจําป  

พ.ศ.  2560  และขอขอบคุณทุกทานที่ ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
ขอขอบคุณครับ 

ปดประชุม เวลา  16.30  น. 
       

 (ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3 ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  11  สิงหาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

 
ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

(นายสํารวย  กุนอก) 
 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
         (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนา 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561 
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

วันจันทรที่  11  สิงหาคม  2560 
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายอม  ภูดานงัว 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายสงวน  มูลเสนา 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะลิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 

ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 6 
ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 10 
ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 11 
ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 10 
ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 7 
ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 9 
ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 1 

 

สิงหโต  ภูหัวดอน 
อม  ภูดานงัว 
คําไพ  ภูดีบุตร 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
สงวน  มูลเสนา 
สุรศักด์ิ พวงมะลิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 

 
รายชื่อผูเขารวมการประชมุ 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

 

นายสุนทร  พิมพาคํา 
นายทรงศิลป  ภูแขงหมอก 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสาคร  ภูวอง 
นายอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกลุ 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นายบงการ  คําศิริรักษ 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นางกานดา  วิไลสิทธ์ิ 
ส.อ.เฉลิมพล  คุณาเมือง 
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขันธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 

เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒา 
ปลัด อบต.หนองอิเฒา 

รองปลัด อบต.หนองอิเฒา 
หัวหนากองชาง 

ผอ.กองคลัง 
หัวหนาสวนการศึกษา  ศาสนา ฯ 

หัวหนาสํานักปลัด 
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
ทรงศิลป  ภูแขงหมอก 
พุตสมา  ชํานาญพล 
สาคร  ภูวอง 
อิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล 
สถิตย  เฉยไสย 
บงการ  คําศิรริักษ 
จูนจิรา  ภูขาว 
กานดา  วิไลสทิธ์ิ 
เฉลิมพล  คณุาเมือง 
ธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

เปดประชุมเวลา  09.00  น. 
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 เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  ดิฉนันางคําไพ  ภูดีบุตร  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ทํา
หนาที่ดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามระเบียบตอไป 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นางคําไพ  ภูดีบุตร   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    ในคราวประชุมสมาชิกสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที่   3  ครั้งที่  3  ประจาํป  พ.ศ.  2560  เมื่อ

วันที่  8  สิงหาคม  2560  ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  แตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง  ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2554  หมวด  8  ขอ  103  (1)  ขอ  105  
และขอ 109 ประกอบกับมติสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา สมัยสามัญ สมัยที่  
3  ครั้งที่  3  ประจําป พ.ศ. 2560  เม่ือวันที่  8  สิงหาคม  2560 ไดมีมติเห็นชอบใหแตงต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2560   จํานวน  7  ทาน  ประกอบดวย 
1.  นายสิงหโต  ภูหัวดอน 

 2.  นายอม  ภูดานงัว 
 3.  นางคําไพ  ภูดีบุตร 
 4.  นายประยอม  สขุวิพัฒน 
 5.  นายสงวน  มูลเสนา 
 6.  นายสุรศักด์ิ  พวงมะลิ 
 7.  นายสุรพล  ภูครองเงิน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่านมา 
   -  ไมมี 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องกระทูถาม 
   -  ไมมี 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังขึน้พจิารณาเสร็จแลว 
   -  ไมมี 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องทีเ่สนอใหม 
5.1  เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    และเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ 

นางคําไพ  ภูดีบุตร  ช้ีแจงวาตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา        ไดมีมติรับหลักการแหง 
เลขานุการสภาฯ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ซึ่งผูบริหารไดเสนอ

ญัตติเขาสูการพิจารณาของสภา  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม    2559   และไดมีการประชุม
พิจารณาในวาระรับหลักการแลวน้ัน 

  ในวันน้ี เปนการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  บัดน้ี  ไดเวลาแลวประกอบกับที่
ประชุมครบองคประชุม  จึงขอใหคณะกรรมการแปรรางฯ  พิจารณาเลือกประธาน
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คณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  
พรอมเลขานุการในการทําหนาที่ในการบันทึกรายงานการประชุมตอไป  ขอเชิญทาน
คณะกรรมการเสนอช่ือครับ 

นางศิรลิักษณ  อุปภา   ดิฉันนางศิริลักษณ  อุปภา  ขอเสนอช่ือ  นายสิงหโต  ภูหัวดอน  เปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นางคําไพ  ภูดีบุตร ขอผูรับรองสองทานดวยคะ 
เลขานุการสภาฯ 
 
  ผูรับรอง  1.  นายอม  ภูดานงัว   ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  10 
    2.  นายคําผัน  ภูจําปา  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  11 
นางคําไพ  ภูดีบุตร มีทานใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม  ถามกีารเสนอช่ือพ่ียงหน่ึงทาน  ก็ใหถือวาผูน้ัน 
เลขานุการสภาฯ  ไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ดิฉันขอมติที่ประชุมดวยคะ 
มติที่ประชุม ไดพิจารณาแลวมีมติเลือกนายสิงหโต  ภูหัวดอน  เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันท 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  ตอไปขอใหทานคณะกรรมการไดเสนอช่ือ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางฯ 
เลขานุการสภาฯ เพ่ือทําหนาที่ในการบันทึกรายงานกาประชุมตอไป  ขอเชิญเสนอช่ือคะ 
นายคําผัน  ภูจําปา  ผมนายคําผัน  ภูจําปา  ขอเสนอช่ือ  นางคําไพ  ภูดีบุตร  เปนเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นางคําไพ  ภูดีบุตร ผมขอผูรับรองสองทานดวยคะ 
เลขานุการสภาฯ 
  ผูรับรอง     1.  นายประยอม  สขุวิพัฒน ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  10 
    2.  นายสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  ผูรับรอง  ส.อบต.หมูที่  9 
 มีทานใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม   ถามีการเสนอช่ือเพียงหน่ึงทาน   ก็ใหถอืวาผูน้ัน 
   ไดรับเลือกเปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดิฉันขอมติที่ประชุมดวยคะ 
มติที่ประชุม พิจารณาแลวมีมติเลือกนางคําไพ  ภูดีบุตร เปนเลขานกุารคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดวย

คะแนนเสียงเอกฉันท 
5.2  พิจารณารางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ   พ.ศ.  2561 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน         ตามทีส่ภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา            ไดมมีติรับหลักการแหงราง 
ประธานคณะกรรมการฯขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ซึ่งประมาณการรายรับ

จํานวน  31,000,000   บาท  และประมาณการรายจาย  จํานวน  31,000,000  บาท   และ
ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  
ประจําป  พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2560  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  โดยกําหนดระยะเวลา
ในการย่ืนคําแปรญัตติ   ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ   ต้ังแตวันที่  9 - 10  สิงหาคม  2560  
เวลา  08.30 น.  จนถึงเวลา  16.30  น. ไดจัดทําคําสั่งในการย่ืนเพ่ือเสนอคําแปรญตัติ  ให
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สามารถยื่นเสนอคําแปรญัตติไดตลอด  
24  ช่ัวโมง  และหลังจากน้ันก็ใหเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณ  พ.ศ.  2561     และกําหนดวันแปรญัตติ   ในวันที่  11   สงิหาคม   2560     ณ  
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  น้ัน ปรากฏวามีทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดยื่นคําแปรญัตติ  จํานวน  ๗  ทานก็ขอใหทาน



คณะกรรมการแปรญัตติไดอภิปรายตามที่ไดยื่นคําแปรญตัติไว  จํานวน       รายการ  
รายละเอียดปรากฏดังน้ี 

 สํานักปลัด 
 1.  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  ต้ังไว  10,000  

บาท  ทานประยอม  สุขวิพัฒน ย่ืนแปรญัตติ 
 2.  คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  ทานสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  ย่ืนแปรญัตติ 
 3.  คาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่   ต้ังไว 40,000 บาท  ทานประยอม สุข

วิพัฒน  ย่ืนแปรญัตติ 
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4.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  80,000  บาท  ทานสุรพล  ภูครองเงิน  ยื่นแปร
ญัตติ 

 5. คาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  ต้ังไว  15,000  บาท   ทานคําไพ   ภูดีบุตร  ย่ืนแปรญัตติ 
 6.  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  170,000  บาท  ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ย่ืนแปรญัตติ 
 7.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  ทานพุฒ  คําแหงพล  ย่ืนแปรญัตติ 
 8.  คาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  ต้ังไว  

70,000  บาท  ทานสงวน  มูลเสนา  ย่ืนแปรญัตติ 
 9.  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด  ต้ังไว  30,000  บาท  

ทานสุรพล  ภูครองเงิน  ย่ืนแปรญัตติ 
10.  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  25,000  บาท  นายพุฒ  คําแหงพล  ย่ืนแปร
ญัตติ 
กองคลัง 
11. คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000  บาท  ทาน 
สิงหโต  ภูหัวดอน  ยื่นแปรญตัติ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
12. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  50,000  บาท  ทานสิงหโต ภูหัวดอน  ยื่นแปรญัตติ 
13.  ประเพณีบุญบ้ังไฟ  ต้ังไว  50,000  บาท  ทานสงวน  มลูเสนา  ย่ืนแปรญัตติ 
14.  ประเพณลีอยกระทง  ต้ังไว  20,000  บาท  ทานพุฒ  คําแหงพล     ย่ืนแปรญัตติ  
15.  วัสดุกีฬา  ต้ังไว   35,000  บาท  ทานคําผัน  ภูจําปา  ยื่นแปรญัตติ 
กองชาง 
16. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   ต้ังไว  40,000  บาท  ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ย่ืนแปรญัตติ  

ดังน้ัน จึงขอใหทานคณะกรรมการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2560  เรียงตามขอที่กลาวมาขางตน  โดยเริ่มจากขอ  1  ขอเชิญครับ 

 1.  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ  ต้ังไว  10,000 
บาท   

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานประยอม  สุขวิพัฒน  แปรญัตติตามที่ทานไดย่ืนดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายประยอม  สุขวิพัฒน  ผมเห็นวาการต้ังงบประมาณเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯเปนกรณีพิเศษ    ไดต้ังงบประมาณไวทุกปแตก็ไมไดจายซักปผมก็ไมเขาใจวาทําไมถึงตองต้ัง

งบประมาณไวทุกป  ผมขอเสนอปรับลดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรับพนักงานสวน



ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ   ต้ังไว  10,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  5,000  บาท
ครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการทานใดตองการอภิปราย  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  ถา 
ประธานคณะกรรมการฯทานคณะกรรมการไมมีความเห็นเปนอยางอาน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานประยอม  

สุขวิพัฒน อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรบัพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ   

ต้ังไว  10,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลอื  5,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอก
ฉันท 
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2.  คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท   

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  แปรญัตติตามที่ทานไดยื่นดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  ครับสําหรับคาโฆษณาและเผยแพร       เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณา 
คณะกรรมการแปรญัตติฯเและประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟลม  สีนํ้า  พูกัน  แผนสต๊ิกเกอร  ไมอัด  

แปรงทาสี  และอ่ืน  ๆ  ที่จําเปน  ซึ่งตามที่ผมไดศึกษารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณ  2561  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดต้ังงบประมาณไวทุกกอง  
ยกเวนกองคลังซึ่งไมไดต้ังงบประมาณในรายการน้ีไว  ซึ่งแตละรายการสามารถโอนงบประมาณ
มาเพ่ิมเติมได  หากหมดงบประมาณ  และก็ไมคอยไดเขียนโปสเตอรเทาไหร  สวนมากจะเปน
การสั่งพิมพปายมากกวาไมคอยเห็นการเขียนปาย  ผมขอเสนอแปรญัตติปรับลด  5,000  บาท  
คงเหลือ  5,000  บาทครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการทานใดตองการอภิปราย  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  ถา 
ประธานคณะกรรมการฯ ทานคณะกรรมการไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานสุรศักด์ิ  

พวงมะลิ อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  

คงเหลือ  5,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

 3. คาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่  ต้ังไว  40,000 บาท   
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานประยอม  สุขวิพัฒน  แปรญัตติตามที่ทานไดยื่นดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายประยอม  สุขวิพัฒน  ครับสําหรับคาจัดทําโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่  ต้ังไว  40,000  บาท  ครับสําหรับ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯเคาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอําเภอ

ย้ิมเคลื่อนที่ และการออกบริการประชาชนนอกพ้ืนที่ รวมกับสวนราชการอ่ืน  ซึ่ งใน
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ต้ังไว  30,000  บาท  ซึ่งในปน้ีก็ได ต้ังงบประมาณเพ่ิมอีก  
10,000  บาท  ก็ไมทราบวาที่ผานมาไดใชงบประมาณหรือไม 

นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ  คะสําหรับคาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่ในปงบประมาณที่ผานมา 
นักวิเคราะหนโยบายฯ ไมไดดําเนินการเน่ืองจากตามปปฏิทินในการจัดทําที่ทางอําเภอยางตลาดไดสงมาปงปบระมาณ  

พ.ศ.  2560  ไมมีหนองอิเฒาเปนเจาภาพในการจัดงาน  แตในปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
โครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่ตองไดดําเนินการแนนอน  สวนงบประมาณก็คงขึ้นอยูกับสภาฯของ
เราวาจะพิจารณางบประมาณคะ 

นายประยอม  สุขวิพัฒน  คะตามที่ทางเจาหนาที่ไดช้ีแจงมาน้ัน  ผมขอปรับลดคาใชจายในการจัดทําโครงการ 



คณะกรรมการแปรญัตติฯเอําเภอย้ิมเคลื่อนที่  ต้ังไว  40,000  บาท  ปรับละ  10,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  
เทากับปที่ผานมาครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปราย  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีก 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่ทานประยอม  สุขวิพัฒน อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาจัดทําโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่  ต้ังไว  40,000  บาท  ปรับลด  

10,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 
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4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  80,000  บาท   
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานสุรพล  ภูครองเงิน  แปรญัตติตามที่ทานไดย่ืนดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน  ครับตามที่ผมไดยื่นแปรญัตติขอปรับลดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ    ปรับลด   
คณะกรรมการแปรญัตติฯเ30,000  บาท  คงเหลือ  50,000  บาท  เน่ืองจากคาใชจายในการเดินทางไปราชการก็ไดต้ัง

งบประมาณไวทุกสวน  ซึ่งเมื่อนํามารวมกันก็มีจํานวนมากซึ่งหากแตละสวนงบประมาณก็
สามารถที่จะโอนมาใชดวยกันได  ผมเห็นวางบประมาณในรายการดังกลาว  ต้ังไวมากเกินความ
เปนจริงผมขอปรับลดงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  80,000  บาท  
ปรับลด  30,000  บาท  คงเหลือคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  50,000  บาท  
ครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปราย  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีก 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่ทานสุรพล  ภูครองเงิน  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  80,000  บาท  ปรับลด  

30,000  บาท  คงเหลือ  50,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

 5. คาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  ต้ังไว  15,000  บาท  
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานคําไพร  ภูดีบุตร  แปรญัตติตามที่ทานไดย่ืนดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  คะตามที่ดิฉันไดย่ืนแปรญัตติ   ขอปรับลดคาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  เพ่ือจายเปนคา 
คณะกรรมการแปรญัตติฯจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  แกวนํ้า  จาน  ชาม  ชอน  ชุดกาแฟ  หมอ  ตูใส

อาหาร  ฯลฯ  ดิฉันเห็นวาวัสดุงานบานงานครัว  ก็ไดต้ังงบประมาณไวทุกปซึ่งปงบประมาณที่
ผานมาก็ไดต้ังงบประมาณต้ังไว  15,000  บาท  และก็ไดจัดซื้อไปเปนที่เรียบรอยแลวตามที่ได
รับทราบขอมูลจากทางเจาหนาที่  และในปงบประมาณน้ีก็ยังไดต้ังงบประมาณไวอีกจํานวน  
15,000  บาท  โดยสวนตัวผมไมอยากใหจัดซื้อทุกป ย่ิงซื้อมากก็ย่ิงหายมากยากแกการ
ควบคุมดูแล  ดิฉันขอปรับลดคาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  ต้ังไว  15,000  บาท  ปรัลด  10,000  
บาท  คงเหลือ  5,000  บาท  ตามที่ดิฉันไดย่ืนแปรญัตติไวคะ  ก็ขอใหทานคณะกรรมการแปร
ญัตติไดพิจารณาดวย 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปราย  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีก 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่ทานคําไพ  ภูดีบุตร  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 



มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาจัดซ้ือเครื่องใชตาง  ๆ   ต้ังไว  15,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  
คงเหลือ  5,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

 6. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  170,000  บาท 
นายสงิหโต  ภูหัวดอน  ในรายการวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ผมไดยื่นขอแปรญัตติไวเพราะวัสดุเช้ือเพลิงและ 
ประธานคณะกรรมการฯหลอลื่น ตามที่ผมไดตรวจดูรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  

2561  ไดต้ังงบประมาณไวทุกกองยกเวนกองคลังที่ไมไดต้ังงบประมาณไว  โดยสํานักปลัดไดต้ัง
งบประมาณไว  170,000  บาท  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้ังไว  50,000  บาท  
กองชาง  ไดต้ังงบประมาณไวอีก  40,000  บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน   
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260,000  บาท  ผมอยากทราบวาตามที่ไดเบิกงบประมาณคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นเดือน
ละเทาใดก็ขอใหทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดนําฎีกาการเบิกจายคานํ้ามันเขามาใหกับทาง
สมาชิกสภาฯไดตรวจสอบดวย  วาจายเดือนละเทาใด 

นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ  คะก็ขอแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  สําหรับวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นหรือคานํ้ามัน 
นักวิเคราะหนโยบายฯ ของเดือนปจจุบัน  จํานวน  12,200  บาท   
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ครับผมวานํ้ามันถาต้ังงบประมาณไวไมเพียงพอ   ก็คงตองโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติม 
ประธานคณะกรรมการฯเหมือนเดิม  ผมเห็นวาเราควรต้ังงบประมาณไวใหพอกับงบประมาณที่จะใชเลยดีกวา  แต

งบประมาณที่ไดต้ังไวคอนขางต้ังงบประมาณไวมากเกินไป  ผมขอเสนอปรับลดคาวัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น  ต้ังไว  170,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  160,000  บาทผมก็
ขออภิปรายเพียงเทาน้ีครับ  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปรายหรือเห็น
เปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปไดวา
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  170,000  บาท  ปรับลด  10,000  
บาท  คงเหลือ  160,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

1.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานพุฒ  คําแหงพล  แปรญัตติตามที่ทานไดย่ืนดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายพุฒ  คําแหงพล  ครับสําหรับคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯเวัสดุใชในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  สีนํ้า  พูกัน  แผนสต๊ิกเกอร  

ไมอัด  แปรงทาสีและอ่ืน  ๆ  ที่จําเปน  ผมวาปจจุบันเราไมคอยไดใชวิธีเขียนปายแตจะใชการ
สั่งปายผาไวนิลแทน  ซึ่งก็สะดวกในการใชงานผมวางบประมาณในสวนน้ีก็ไมคอยไดใชซัก
เทาไหร  ดังน้ันผมขอเสนอปรับลดวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  ปรับลด  
5,000  บาท  คงเหลือ  5,000  บาท  ผมก็ขออภิปรายเพียงเทาน้ีครับ  ก็ขอใหทาน
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาดวย 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปราย        หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีก 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่ทานพุฒ  คําแหงพล  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  

คงเหลือ  5,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 



2.  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  
ต้ังไว  70,000  บาท   

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานสงวน  มูลเสนา  แปรญัตติตามที่ทานไดย่ืนดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายสงวน  มูลเสนา  ครับสําหรับคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกัน   และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯเเทศกาลสําคัญ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการอยูเวรยามจุดบริการประชาชนปองกันการเกิด 

อุบัติเหตุหรือตามเทศกาลที่มีวันหยุดติดตอกันหลายวัน  เชน  เทศกาลปใหม  สงกรานต  ต้ังไว  
70,000  บาท  ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมาไดต้ังงบประมาณไว  60,000  บาท  ถาถามวา
งบประมาณที่ต้ังไวเพียงพอหรือไม  ผมบอกเลยวาพอแตในปงบประมาณน้ีไดต้ังงบประมาณไว 
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เพ่ิม  จํานวน  10,000  บาท  ผมไมทราบวางบประมาณที่เพ่ิมขึ้นมาจะนําไปใชทําอะไรแตโดย
สวนตัวแลวผมคิดวางบประมาณก็นาจะเทาเดิมไมนาจะเปลี่ยนแปลงอะไรมาก  ผมขอเสนอ
ปรับลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
ต้ังไว  70,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  60,000  บาท  ผมก็ขออภิปรายเพียง
เทาน้ีครับ  ก็ขอใหทานคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาดวย 

 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปราย        หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีก 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่ทานสงวน  มูลเสนา  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสําคัญ  ต้ังไว  70,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  60,000  บาท  
ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

3. คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด  ต้ังไว  30,000   
บาท   

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานสุรพล  ภูครองเงิน  แปรญัตติตามที่ทานไดยื่นดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน  ครับสําหรับคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดเพ่ือ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯเจายเปนใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงคและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุม 

เยาวชนและกลุมเสี่ยง  การบําบัดฟนฟู  การฝกอาชีพ  ใหแกผูผานการบําบัด  และการสราง
เครือขายตอตานยาเสพติดในชุมชน  การซื้อชุดตรวจสารเสพติดฯลฯ  ต้ังไว  30,000  บาท    
ผมขอเสนอปรับลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันการแพรระบาดของยยาเสพติด  ต้ัง
ไว  30,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  25,000  บาท  ผมก็ขออภิปรายเพียง
เทาน้ีครับ  ก็ขอใหทานคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาดวย 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปราย        หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีก 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่ทานสุรพล  ภูครองเงิน  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด     

ต้ังไว  30,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  25,000  บาท  ดวยคะแนนเสียง
เอกฉันท 



4. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  25,000  บาท   
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานพุฒ  คําแหงพล  แปรญัตติตามที่ทานไดย่ืนดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายพุฒ  คําแหงพล  ครับสําหรับวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  25,000  บาท  ตามที่ผมไดขอ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯเย่ืนแปรญัตติปรับลดวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยซึ่งต้ังไวเพ่ือจายเปนคาเติมนํ้ายาเคมีของ 

เครื่องดับเพลิงชนิดแขวนที่อยูในความรับผิดชอบ  ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมาได ต้ัง
งบประมาณไว  จํานวน  20,000  บาท  ซึ่งก็ไดสอบถามทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบวาไดทําการ
เติมนํ้ายาเคมีเครื่องดับเพลิงหรือไม  ทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดแจงวาไมไดทําการเปลี่ยน
นํ้ายาเคมีแตอยางใด  แตจะขออนุมัติเปลี่ยนในปหนาซึ่งในปน้ีก็สามารถยังใชงานไดดีอยูจึงยัง 
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ไมทําการเปลี่ยนนํ้ายาแตอยางใด  ผมขอเสนอปรับลดวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  
25,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  20,000  บาท  ผมก็ขออภิปรายเพียงเทาน้ี
ครับ  ก็ขอใหทานคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาดวยครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปราย         หรือห็นเปนอยางอ่ืนอีก 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่ทานพุฒ  คําแหงพล  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแทพย   ต้ังไว  25,000  บาท  ปรับลด  5,000  

บาท  คงเหลือ  20,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

กองคลัง 
10.  คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสนิ  ต้ังไว  50,000  บาท   

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ครับสําหรับคาใชจายในการจดัทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000   
ประธานคณะกรรมการฯ บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองอิเฒา   ผมไดยืน่ขอแปรญัตติเอาไวเน่ืองจากคาใชจายในการจัดทําแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสินในปงบประมาณที่ผานมา ผมไดสอบถามทางทานผูอํานวยการกองคลังและ
ทางผูอํานวยการกองคลังไดช้ีแจงวาจําเปนตองต้ังงบประมาณเพ่ือที่จะจัดทํา  แตตามที่ได
สอบถามทางผูอํานวยการกองคลังวาไดดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว  ก็ไดช้ีแจงวาไดดําเนินการ
ขอคัดลอกระวางแผนที่ของพ้ืนที่เขตตําบลหนองอิเฒาซึ่งไดใชงบประมาณดําเนินการ  จํานวน  
30,000  บาท  คงเหลือ  70,000  บาท  ซึง่ก็ไมไดดําเนินการตอแตอยางใดและไดรับทราบวา
ไดออกงบประมาณเพ่ือไปใชอยาอ่ืนแทน  และในปงบประมาณ  2561  ก็ไดต้ังงบประมาณเพ่ือ
เปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000  บาท  ซึ่งใน
ปงบประมาณน้ีทางผูอํานวยการกองคลังไดแจงวาจะดําเนินการตออยาไร  ที่ไดต้ังงบประมาณ
ในคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินก็ไดต้ังงบประมาณไวทุกป  แตก็ไมได
ดําเนินการเทาไหรเทาที่ผมเหน็ผูรูสึกปงบประมาณน้ีก็คงไมคงเหมือนเดิม  ผมขอแปรญตัติปรับ
ลดคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000  บาท  ปรับลด  
20,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  ผมก็ขออภิปรายเพียงเทาน้ีครับ  กข็อใหทาน
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาดวย  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการ
อภิปราย        หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็น
เปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมนายสิงหโต  ภูหัวดอน  อภิปรายผมขอมติที่
ประชุมดวยการยกมือ 



มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000  
บาท  ปรับลด  20,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
11.  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว 50,000  บาท  

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ครับตามที่ผมไดยื่นแปรญัตติวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  50,000  บาท   
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง  และหลอลื่น  สําหรับรถยนต  เครื่องพนหมอกควัน  

รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญาที่อยูในความดูแลของกองการศึกษาฯ  ก็ขอใหผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ  ไดช้ีแจงถึงวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  วาทําไหมกองการศึกษาฯ ถึงไดต้ัง 
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งบประมาณไวจํานวนมาก  ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมาไมไดต้ังงบประมาณไว  ก็ขอใหช้ีแจงถึง
เหตุผลและความจําเปนประกอบการอภิปรายแปรญัตติในครั้งน้ีขอเชิญครับ 

นางกานดา  วิไลสิทธิ์  คะก็ขอนําเรียนช้ีแจงถึง  เหตุผลในการต้ังงบประมาณวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
ผอ.กองการศึกษาฯ ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ตองขออนุญาตนําเรียนยอนหลังถึงการรวมศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของ  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง  4  ศูนย  ประกอบดวย 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงนอย  จํานวนเด็กนักเรียน  20  คน  ครูผูดูแลเด็ก  2  คน   
และผูดูแลเด็ก  1  คน 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกลอย  จํานวนเด็กนักเรียน  28  คน ครูผูดูแลเด็ก  1  คน 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโนนทัน  จํานวนเด็กนักเรียน  33  คน  ครูผูดูแลเด็ก  2  คน  
ผูดูแลเด็ก  1  คน 
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโนนตาล  จํานวนเด็กนักเรียน 19  คน  ครูผูดูแลเด็ก  1  คน  
ผูดูแลเด็ก  2  คน 

 ซึ่งปจจุบันเราใชรถยนตสวนกลางตอเติมเบาะและหลังคารถไวรับสงเด็กนักเรียน  ทําให
เจาหนาที่ไมไดใชรถยนตสวนกลางในการรับและสงหนังสือราชการ  ตองใชรถยนตสวนตัว  
ดิฉันจึงไดนําเรียนกับคณะผูบริหารถึงแนวทางในการแกไข  คือจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)พรอมติด
ตังหลังคาอลูมิเนียมไวรับสงเด็กนักเรียน  ซึ่งทานนายกฯก็เห็นดีดวยจึงไดนําบรรจุเขาไวในราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เมื่อกองการศึกษาฯ  ไดต้ัง
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถยนตแลว  ก็ตองต้ังงบประมาณวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นไวสําหรับรถ
รับสงเด็กนักเรียน  สวนการพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมก็คงขึ้นอยูกับทานคณะกรรมการฯ  วา
จะอนุมัติหรือไม  ดิฉันก็ขอนําเรียนเพียงเทาน้ีคะ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ครับตามที่ทานผูอํานวยการกองการศึกษา  ไดนําเรียนช้ีแจงถึงเหตุผล  และความ 
คณะกรรมการแปรญัตติ จําเปนในการต้ังงบประมาณวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว  50,000  บาท  ก็ขอใหทานคณะ

กรรมการฯทุกทานไดดูบัญชีสรุปงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2561  หัวขอที่  2.3  คา
วัสดุ  รายการที่  5  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังงบประมาณไวที่สํานักงานปลัดต้ังไว  
170,000  กองชางต้ังไว  40,000  บาท  กองการศึกษาฯต้ังไว  50,000  บาท  มีกองคลังที่
ไมไดต้ังงบประมาณไว  รวมงบประมาณที่ต้ังไวที่สามสวน  จํานวน  260,000  บาท  ผมเห็นวา
คอนขางมากเกินไปและถาของกองไหนหมดก็สามารถที่จะโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติมไดโดยใช
วิธีการงบประมาณ  ซึ่งเปนอํานาจของทานนายกองคการบริหารสวนตําบลในการโอน
งบประมาณ  และตามที่ไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะ



มีวันหยุดตามปปฏิทิน  และวันหยุดปดภาคเรียน  ซึ่งในชวงดังกลาวก็คงไมไดรับสงเด็กนักเรียน  
รถก็คงไมไดว่ิงสงเด็กนํ้ามันก็คงไมตองเติม  ผมขอเสนอแปรญัตติปรับลด  10,000  บาท  
คงเหลือ  40,000  บาทครับ  มีทานคณะกรรมการทานใดตองการอภิปราย       หรือเห็นเปน
อยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาทานคณะกรรมการไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ผมนายสิงหโต  ภูหัวดอน อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่  ต้ังไว  50,000 บาท  ปรับลด  10,000  บาท  
คงเหลือ  40,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 
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12.ประเพณีบุญบั้งไฟ  ต้ังไว  50,000  บาท   

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานสงวน  มลูเสนา  แปรญัตติตามที่ทานไดย่ืนดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายสงวน  มูลเสนา  ครับตามที่ผมไดยื่นแปรญัตติประเพณีบุญบ้ังไฟ   ต้ังไว  50,000  บาท    เพ่ือจาย 
คณะกรรมการแปรญัตติ เปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ รายการน้ีไดต้ังงบประมาณไวทุกปและใน

ปงบประมาณที่ผานไดต้ังงบประมาณ  50,000  บาท  การจัดงานก็ไมคอยไดรับผลตอบรับ
เทาที่ควร  พ่ีนองประชาชนตําบลหนองอิเฒาไมคอยมีสวนรวมมากนัก  สวนมากจะเปนทาง
เจาหนาที่เทาน้ัน  สวนริ้วขบวนก็จะเปนการจางมาซะเปนสวนมากไมมีความรวมมือจากพ่ีนอง
ประชาชนแตละหมูบาน  ผมวาเราใชงบประมาณสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  ผมอยากใหพ่ีนอง
ประชาชนรวมมือรวมใจกันทํามากกวา  ไมอยากมองใหเปนธุรกิจ งบประมาณที่ใชไปกับผล
ตอบรับที่ไดมาไมคอยดีนัก  งบประมาณใชเยอะเกินความเปนจริง  ไดรับผลตอบรับนอยสวนใน
ปน้ีไดต้ังงบประมาณไว  50,000  บาท  ผมไมอยากใหต้ังงบประมาณไวเยอะผมอยากใหเรา
มองที่งานประเพณี ที่พ่ีนองตําบลหนองอิเฒาของเราตองสืบสานใหลูกหลานของเราไดรับรูถึง
ความสําคัญในการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ผมขอเสนอปรับลดประเพณีบุญบ้ังไฟ  ต้ังไว  
50,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  40,000  บาทครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการทานใดตองการอภิปราย    หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม    ถา 
ประธานคณะกรรมการฯ ทานคณะกรรมการไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน   ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานสงวน  

มูลเสนา  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดประเพณีบญุบั้งไฟ  ต้ังไว  50,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  

คงเหลือ  40,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

13.ประเพณีลอยกระทง  ต้ังไว  20,000  บาท   
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานพุฒ  คําแหงพล  แปรญัตติตามที่ทานไดยื่นดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายพุฒ  คําแหงพล  ครับตามที่ผมไดยื่นแปรญัตติประเพณีลอยกระทง  ต้ังไว  20,000  บาท    เพ่ือจาย 
คณะกรรมการแปรญัตติ เปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง   รายการน้ีไดต้ังงบประมาณไวทุกปและใน

ปงบประมาณที่ผานไดต้ังงบประมาณ  10,000  บาท  การจัดงานก็ไมคอยไดรับผลตอบรับ
เทาที่ควร  พ่ีนองประชาชนตําบลหนองอิเฒาไมคอยมีสวนรวมมากนัก  สวนมากจะเปนทาง
เจาหนาที่เทาน้ัน  สวนริ้วขบวนก็จะเปนการจางมาซะเปนสวนมากไมมีความรวมมือจากพ่ีนอง
ประชาชนแตละหมูบาน  ผมวาเราใชงบประมาณสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  ผมอยากใหพ่ีนอง
ประชาชนรวมมือรวมใจกันทํามากกวา  ไมอยากมองใหเปนธุรกิจ งบประมาณที่ใชไปกับผล



ตอบรับที่ไดมาไมคอยดีนัก  งบประมาณใชเยอะเกินความเปนจริง  ไดรับผลตอบรับนอยสวนใน
ปน้ีไดต้ังงบประมาณไว  20,000  บาท  ผมไมอยากใหต้ังงบประมาณไวเยอะผมอยากใหเรา
มองที่งานประเพณี ที่พ่ีนองตําบลหนองอิเฒาของเราตองสืบสานใหลูกหลานของเราไดรับรูถึง
ความสําคัญในการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ผมขอเสนอปรับลดประเพณีบุญบ้ังไฟ  ต้ังไว  
20,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  10,000  บาทครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการทานใดตองการอภิปราย    หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม    ถา 
ประธานคณะกรรมการฯ ทานคณะกรรมการไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน   ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานสงวน  

มูลเสนา  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดประเพณลีอยกระทง  ต้ังไว  20,000  บาท  ปรบัลด  10,000  บาท  

คงเหลือ  10,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

   14.  วัสดุกีฬา  ต้ังไว  35,000  บาท    
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ขอเชิญทานคําผัน  ภูจําปา  แปรญัตติตามที่ทานไดย่ืนดวยครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
นายคําผัน  ภูจําปา  ครับสําหรับคาวัสดุกีฬา  ต้ังไว  35,000  บาท  ตามที่ผมไดย่ืนขอแปรญัตติไวสืบ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯเเน่ืองมาจากในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ไดต้ังงบประมาณ  จํานวน  45,000  บาท  ถาจะ

พูดกันตามความจริงแลวอุปกรณกีฬา ที่ซื้อใหกับเยาวชนแตละหมูบานนาจะไดของที่มีคุณภาพ
แตตามที่ไดเห็นผมวาไมคอยมีคุณภาพราคาถูก  ยกตัวอยางลูกฟุตบอลแตกงายมากแคเด็กซอม
เตะแคสองสามทีก็แตกแลว ผมวาไมคอยเหมาะสมกับราคาที่เราไดต้ังงบประมาณไวเราต้ังไว
คอนขางสูง  แตปน้ีต้ังงบประมาณไว  35,000  บาท  ซึ่งลดลงจากปที่ผานมาผมขอเสนอปรับ
ลดวัสดุกีฬา  ต้ังไว  35,000  บาท  ปรับลด  15,000  บาท  คงเหลือ  20,000  บาท  ผมวา
เราใชงบประมาณสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  ผมอยากใหพ่ีนองประชาชนรวมมือรวมใจกันทํา
มากกวา  ไมอยากมองใหเปนธุรกิจ งบประมาณที่ใชไปกับผลตอบรับที่ไดมาไมคอยดีนัก  
งบประมาณใชเยอะเกินความเปนจริง  ไดรับผลตอบรับนอยสวนในปน้ีไดต้ังงบประมาณไว  
35,000  บาท  ผมไมอยากใหต้ังงบประมาณไวเยอะผมอยากใหเรามองความรวมมือรวมใจของ
พ่ีนองตําบลหนองอิเฒาของเราตองสืบสานใหลูกหลานของเราไดรับรูถึงความสําคัญในการจัด
งานกีฬาเยาวชนและประชาชนมากกวาครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการทานใดตองการอภิปราย    หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม    ถา 
ประธานคณะกรรมการฯ ทานคณะกรรมการไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน   ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานคําผัน  

มูลเสนา  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดวัสดุกีฬา  ต้ังไว  35,000  บาท  ปรับลด  15,000  บาท  คงเหลือ  

20,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

กองชาง 

 6. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  170,000  บาท 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ในรายการวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ผมไดยื่นขอแปรญัตติไวเพราะวัสดุเช้ือเพลิงและ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯเหลอลื่น ตามที่ผมไดตรวจดูรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  

2561  ไดต้ังงบประมาณไวทุกกองยกเวนกองคลังที่ไมไดต้ังงบประมาณไว  โดยสํานักปลัดไดต้ัง
งบประมาณไว  170,000  บาท  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้ังไว  50,000  บาท  



กองชาง  ไดต้ังงบประมาณไวอีก  40,000  บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  260,000  
บาท  ครับผมวานํ้ามันถาต้ังงบประมาณไวไมเพียงพอก็คงตองโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติม
เหมือนเดิม  ผมเห็นวาเราควรต้ังงบประมาณไวใหพอกับงบประมาณที่จะใชเลยดีกวา  แต
งบประมาณทีไ่ดต้ังไวคอนขางต้ังงบประมาณไวมากเกินไป  ผมขอเสนอปรับลดคาวัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น  ต้ังไว  40,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาทผมก็ขอ
อภิปรายเพียงเทาน้ีครับ  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปรายหรือเห็นเปน
อยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาทานคณะกรรมการแปรญัตติไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปไดวาที่
ประชุมเห็นชอบตามที่ผมนายสิงหโต  ภูหัวดอน  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือมี
ทานคณะกรรมการทานใดตองการอภิปราย   หรือเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม    ถา 
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ทานคณะกรรมการไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  ก็สรุปวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมนายสิงหโต  
ภูหัวดอน  อภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  40,000  บาท  ปรับลด  10,000  
บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

  ครับและตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ไดย่ืนคําขอแปรญัตติปรับลดรายจาย  จํานวน  16  รายการ  
งบประมาณที่ปรบลดไดทั้งสิ้น  จํานวน  250,000  บาท  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2537  และแกไขจนถึงปจจุบัน  ขอ  60  หามไมให
มีการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  หรือเพ่ิมเติมรายจาย  หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของ
จํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย  เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น  หรือคําแปรญัตติน้ัน
ผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ  ซึ่งหากมีการแปรปรับลด  แลวนําเอาจํานวนเงินที่ปรับลดน้ัน
ไปปรับลดน้ันไปปรับเพ่ิมในสวนอ่ืนจะตองไดรับการรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล  
ผมจะขออภิปรายในรายการที่เราสามารถปรับลดรายจายได  โดยผมจะขอต้ังรายจายขึ้นใหม  
และตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดย่ืนแปรญัตติปรับลดรายจาย  จํานวน  16  รายการ  
งบประมาณที่ปรับลดทั้งสิ้น  จํานวน  250,000  บาท  ผมขอย่ืนแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  
รายการคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  จํานวน  250,000  บาท  เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการฝกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  เชน  โครงการตามพระราชดําริ  
ระบบการบริหารงานตาง  ๆ  ภายในองคกรฯลฯ  ซึ่งไมไดต้ังไวในรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ซึ่งผมเห็นเปนโครงการที่ดีมีประโยชในการนํามา
ปรับใชในบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลหนองอเฒาของเรา  สวนที่ทานเจาหนาที่
บอกวาโดนทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินวาจะมีการเรียกเงินคืนน้ัน  ผมวานาจะเกียว
กับการทําเอกสารประกอบไมนาจะเก่ียวกับสมาชิกสภาฯของเราผมขอยืนยันวาขอใหต้ัง
รายการคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานครับ  ผมจออภิปรายเพียงเทาน้ีครับ  และขอ
เชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒารับรองครับ 

นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับตามที่ทานประธานกรรมการแปรญัตติ  ไดย่ืนคําขอแปรญัตติต้ังรายการใหม  
รายการคาใชจายในการฝกบรมและศึกษาดูงาน  ต้ังไว  250,000  บาท  ผมขอรับรองตามที่
ทานประธานกรรมการแปรญัตติเสนอต้ังรายการใหมครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการอภิปราย  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม   
ประธานกรรมการแปรญตัติ 



ที่ประชุม ไมมี 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ถาไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติจากทาน

คณะกรรมการแปรญัตติวา  ทานใดเห็นชอบตามคําแปรญัตติของประธานกรรมการแปรญัตติ  
ขอแปรญัตติต้ังรายการใหม  รายการคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  ต้ังไว  
250,000  บาท  โปรดยกมอื 
-  เห็นชอบ  21  เสียง 
- ไมเห็นชอบ  0  เสียง 
- งดออกเสียง  1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  แปรญัตติต้ังรายการใหม  รายการ
คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  ต้ังไว   250,000  บาท    ดวยคะแนนเสียงเอก
ฉันท 

    มีคณะกรรมการแปรญัตติฯทานใดจะเสนอ       หรืออภิปรายรายละเอียดแหงราง 
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  เพ่ิมเติมอีกหรือไม   ก็ขอ

เชิญอภิปรายได 
ที่ประชุม ไดอภิปรายถึงความจําเปน  ความเหมาะสม  ความรอบคอบ  ความประหยัดและนาจะเกิด

ประโยชนสงูสดุ   ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   2561  สวนการ
พิจารณาในรายละเอียดตาง  ๆ  ก็จะขอนําเขาพิจารณาตอที่ประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  มีคณะกรรมการแปรญัตติฯทานใดจะเสนออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม   ปรากฏวา 
ประธานคณะกรรมการฯ ไมมีคณะกรรมการแปรญัตติฯทานใดเสนอจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก  ดังน้ัน  จะไดนําราง

ขอบัญญัติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาวันน้ี  เขาบรรจุในการประชุมสภาฯในวาระแปร
ญัตติ  วาระที่  2  ขั้นแปรญตัติ  ตอไป 

ระเบยีบวาระที ่ 6 เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน           ทานนายก  อบต.หนองอิเฒา  และสมาชิก อบต.หนองอิเฒาทานใด   จะเสนอเรื่อง 
ประธานคณะกรรมการฯ อ่ืน ๆ  ใหทีป่ระชุมสภา อบต.หนองอิเฒาไดรับทราบหรือไมขอเชิญครับ     เมื่อไมมีผูใด

อภิปรายอีกผมขอปดประชุมครับ 
ปดประชุมเวลา  17.30  น. 
 

(ลงชื่อ     คําไพ  ภูดีบุตร    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางคาํไพร  ภูดีบุตร) 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ   2560 

(ลงชื่อ)    สิงหโต  ภูหัวดอน    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชมุ 
                           (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ   2560 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติงบประมาณ  พ.ศ.  2560               
ไดตรวจเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  15  กุมภาพันธ  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 



 
ลงชื่อ  สิงโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  รองประธานกรรมการตรวจรายงาน 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล)
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4 

วันจันทรที่   15   สิงหาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

รายชื่อผูขาดประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายประดิษฐ  ภูออน 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสาคร  ภูวอง 
นายอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นายบงการ  คาํศิริรักษ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ ์
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒา 
ปลัด อบต.หนองอิเฒา 
รองปลัด อบต. หนองอิเฒา 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองชาง 
หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
ประดิษฐ  ภูออน 
ทรงศลิป  ภูแขงหมอก 
สาคร  ภูวอง 
จูนจิรา  ภูขาว 
สถิตย  เฉยไสย 
จูนจิรา  ภูขาว 
บงการ  คําศิรริักษ 
กานดา  วิไลสทิธิ ์
ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  11  คน 

เริ่มประชุม     เวลา   09.00  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  นายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ได
กลาวเปดการประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน         
ประธานสภาฯ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล  ทานรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจา

หนาทาที่เขารวมการประชุมทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยเริ่ม
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร        ตามที่เลขานุการสภาฯ  ไดแจกสําเนารายงานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา    สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  เมื่อวันอังคารที่  8  สิงหาคม  
2560  ก็ขอใหทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯโดยละเอียด  ถามีสิ่งใดขาดตก
บกพรอง  หรือตองการที่จะแกไข  เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ  ซึ่งไมเปนไป
ตามที่เราไดประชุมกันไวก็ขอเชิญเสนอครับ  มีหรือไมครับ  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาฯทาน
ใดจะเสนอ  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯวาทานสมาชิกสภาฯทานใด  เห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  
3  ประจําป  พ.ศ.  2560  โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม -   รับรอง 21  เสียง 
-  ไมรับรอง   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร เปนอันวา ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3 ประจําป    พ.ศ.  2561  เม่ือวันอังคารที่  
8  สิงหาคม  2560  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท   

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องกระทูถาม 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
   4.1  ญัตติพิจารณารางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ   2561 

  วาระที่  2  :  ขั้นแปรญัตติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดมีมติรับหลักการรางขอบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561   และไดแตงต้ังคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติไปแลวน้ัน  ในวาระน้ีผมขอเชิญเลขานุการสภาฯไดช้ีแจงระเบียบที่
เกี่ยวของดวยครับ 

นางคําไพ  ภูดีบุตร  เรียนทานประธานสภาฯ    ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน    คณะผูบริหาร   
เลขานุการสภาฯ และหัวหนาสวนราชการ  ในระเบียบวาระที่  4  ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  
ดิฉันขอช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  
(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2554) 
ขอ 50   เมือ่คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติน้ันตาม
รางเดิม และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถิ่นรายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญตัติเกี่ยวดวยการแปร
ญัตติน้ันเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคํา
แปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวา
ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณาเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  ให
คณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลงประกอบ 
ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจายหรือ
การขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติ ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือเปลีย่นแปลงความ
ประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือ
คําแปรญัตติน้ันผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ 
ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใด 
อยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
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(๑) ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย 
ถามีปญหาวา   รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหน่ึงหรือไม ใหประธานสภาทองถิ่น
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่เลขานุการสภาฯ      ไดช้ีแจงระเบียบใหกับที่ประชุมสภาฯไดรับทราบ   
ประธานสภาฯ ตอไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภา

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาแหงน้ี ไดมอบหมายในการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ.  2561 ไดช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม
ดวยครับ 

นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ตามที่      สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาแหงน้ี         ไดมอบหมายให 
ประธานคณะกรรมการฯคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณ  พ.ศ.  2561  โดยที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ได
กําหนดระยะเวลาย่ืนคําแปรญัตติต้ังแตวันที่  9  สิงหาคม  2559  เวลา 08.30 น.  จนถึง
เวลา  16.30  น.  ของวันที่  10  สิงหาคม  2559   และกําหนดวันแปรญัตติ   ในวันที่  11   
สิงหาคม  2560   ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   
น้ัน ปรากฏวา มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดยื่นคําขอแปรญัตติ  
จํานวน  16  รายการ  รายละเอียดปรากฏดังน้ี 

 สํานักปลัด 
 1.  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  ต้ังไว  10,000  

บาท  ทานประยอม  สุขวิพัฒน ย่ืนแปรญัตติ 
 2.  คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  ทานสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  ย่ืนแปรญัตติ 
 3.  คาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที ่  ต้ังไว 40,000 บาท  ทานประยอม 

สุขวิพัฒน  ย่ืนแปรญัตติ 
 4.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  80,000  บาท  ทานสุรพล  ภูครองเงิน  ยื่น

แปรญัตติ 
 5. คาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  ต้ังไว  15,000  บาท   ทานคําไพ   ภูดีบุตร  ย่ืนแปรญัตติ 
 6. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  170,000  บาท  ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ย่ืนแปรญัตติ 
 7.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  ทานพุฒ  คําแหงพล  ย่ืนแปรญัตติ 
 8.  คาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  ต้ังไว  

70,000  บาท  ทานสงวน  มูลเสนา  ย่ืนแปรญัตติ 
 9.  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด  ต้ังไว  30,000  

บาท  ทานสุรพล  ภูครองเงิน  ยื่นแปรญัตติ 
10.  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  25,000  บาท  นายพุฒ  คําแหงพล  ย่ืนแปร
ญัตติ 
กองคลัง 
11. คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000  บาท  ทาน 
สิงหโต  ภูหัวดอน  ย่ืนแปรญตัติ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
12.  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  50,000  บาท  ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ย่ืนแปรญัตติ 
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13.  ประเพณีบุญบ้ังไฟ  ต้ังไว  50,000  บาท  ทานสงวน  มลูเสนา  ย่ืนแปรญัตติ 



14.  ประเพณีลอยกระทง  ต้ังไว  20,000  บาท  ทานพุฒ  คําแหงพล     ย่ืนแปรญัตติ  
15.  วัสดุกีฬา  ต้ังไว   35,000  บาท  ทานคําผัน  ภูจําปา  ย่ืนแปรญัตติ 
กองชาง 
16. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   ต้ังไว  40,000  บาท  ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ยื่นแปรญัตติ  

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯนําเรียนถึง  การแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561     ทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทานก็คงทราบมาบางแลว ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  ที่ไดสงมาใหกับทานสมาชิกสภาฯทุกทานกอนหนาน้ีแลว  ลําดับ
ตอไป  ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ   

นางคําไพ  ภูดีบุตร  คะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        วาดวยขอบังคบการประชุมสภาทองถิ่น   
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.  2547  ขอ  51  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ

ขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน เวนแตที่ประชุม 
สภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอ่ืนถาที่ประชุมสภาทองถิ่น ลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ 
หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมติน้ันอีกถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลว ขัดแยงกันหรือบกพรองใน
สาระสําคัญทีป่ระชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหาน้ัน ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญตัติในเรื่องใหมขึ้นอีก 
ในกรณีทีม่ีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การ
พิจารณาเฉพาะขอน้ันๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออ่ืนๆ 
ตอไปสภาทองถิ่นอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ไดถาขอขัดแยงหรือ
ขอบกพรองตามวรรคสามเกดิขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติให
ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดย่ืนรายงานการ
พิจารณาขอที่ไดระงับไวน้ันตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานน้ันใหแก
สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันนัดประชุม   เวนแตกรณีตองพิจารณา
เปนการดวน 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ในลําดับตอไปเราจะทําการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่  2  วาระแปรญัตติโดย 
ประธานสภาฯ จะทําการพิจารณาเรียงตามลําดับ  โดยเริ่มจากรายการที่  1  ตามที่คณะกรรมการแปร

ญัตติเสนอมาดังน้ี 
 รายการที่  1.  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ  

ต้ังไว  10,000 บาท   
ทานประยอม  สุขวิพัฒน  ย่ืนเสนอขอแปรญัตติปรับลดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  ปรับลด  5,000  บาท  โดยใหเหตุผลวาการต้ัง
งบประมาณเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ    ไดต้ัง
งบประมาณไวทุกปแตก็ไมไดจายซักปผมก็ไมเขาใจวาทําไมถึงตองต้ังงบประมาณไวทุกป  
ผมขอเสนอปรับลดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ   
ต้ังไว  10,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  5,000  บาท  ครับที่ประชุม 
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คณะกรรมการแปรญัตติฯมีมติเห็นดวยตามที่ทานประยอม  สุขวิพัฒน    มีทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดตองการอภิปรายหรือไม  



ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ    คือ    เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ  ต้ังไว  10,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯที่เสนอปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  10,000  

บาท  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  10,000  บาท 

รายการที่  2  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  15,000  บาท   
ครับตามที่ทานสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  ไดย่ืนแปรญัตติคาโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว  15,000  
บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร  ฟลม  สีนํ้า  พูกัน  แผนสต๊ิกเกอร  ไมอัด  แปรงทาสี  และอ่ืน  ๆ  ที่จําเปน  ซึ่ง
ทานสุรศักด์ิ  พวงมะลิ  ไดใหเหตุผลวาตามที่ไดศึกษารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณ   พ.ศ.   2561  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดต้ังงบประมาณไวทุก
กอง  ยกเวนกองคลังซึ่งไมไดต้ังงบประมาณในรายการน้ีไว  ซึ่งแตละรายการสามารถโอน
งบประมาณมาเพ่ิมเติมได  หากหมดงบประมาณ  และก็ไมคอยไดเขียนโปสเตอรเทาไหร  
สวนมากจะเปนการสั่งพิมพปายมากกวาไมคอยเห็นการเขียนปาย  ผมขอเสนอแปรญัตติ
ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  5,000  บาท  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มี
มติเห็นดวยตามที่ทานสุรศักด์ิ  พวงมะลิ    เสนอปรับลดวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  
15,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  10,000  บาท    ครับที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯมีมติเห็นดวยตามที่ทานสุรศักด์ิ  พวงมะลิ    เสนอปรับลด  ตอไป
ผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดตองการ
อภิปรายเพ่ิมเติม  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ    คือ    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว  15,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯที่เสนอปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  10,000  

บาท  โปรดยกมือ   
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ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 



มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  10,000  บาท 

 รายการที่  3. คาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่  ต้ังไว  40,000 บาท   
ครับตามที่ทานประยอม  สุขวิพัฒน  ไดย่ืนขอแปรญัตติปรับลดคาจัดทําโครงการอําเภอย้ิม
เคลื่อนที่  ต้ังไว  40,000  บาท  ครับสําหรับคาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอย้ิม
เคลื่อนที่  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอําเภอย้ิมเคลื่อนที่และการออกบริการ
ประชาชนนอกพ้ืนที่รวมกับสวนราชการอ่ืน  ซึ่งในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ต้ังไว  
30,000  บาท  ซึ่งในปน้ีก็ไดต้ังงบประมาณเพ่ิมอีก  10,000  บาท  ก็ไมทราบวาที่ผานมาได
ใชงบประมาณหรือไม  ผมขอปรับลดคาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่  ต้ัง
ไว  40,000  บาท  ปรับละ  10,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  เทากับปที่ผานมา
ครับ   และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเห็นดวยตามที่ทานประยอม  สุข
วิพัฒน    เสนอปรับลดคาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่  ต้ังไว  40,000  
บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  00,000  บาท  ครับที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯมีมติเห็นดวยตามที่ทานประยอม  สุขวิพัฒน  เสนอปรับลด  ตอไปผมขอสอบถามวา
มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม  
หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ    คือ    คาใชจายในการจัดทําโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่   ต้ังไว  
40,000  บาท  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯทานประยอม  สุขวิพัฒน  ที่เสนอปรับลด  5,000  

บาท  คงเหลือ  10,000  บาท  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  10,000  บาท 

 4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  80,000  บาท   
ครับตามที่ทานนายสุรพล  ภูครองเงิน ที่ไดย่ืนแปรญัตติขอปรับลดคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ปรับลด  30,000  บาท  คงเหลือ  50,000  บาท  เน่ืองจากคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการก็ไดต้ังงบประมาณไวทุกสวน  ซึ่งเมื่อนํามารวมกันก็มีจํานวนมากซึ่ง
หากแตละสวนงบประมาณก็สามารถที่จะโอนมาใชดวยกันได  เห็นวางบประมาณในรายการ
ดังกลาว  ต้ังไวมากเกินความเปนจริงจึงขอปรับลดงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  ต้ังไว  80,000  บาท  ปรบัลด  30,000  บาท   
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คงเหลือคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  50,000  บาท  และที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเห็นดวยตามที่ทานสุรพล  ภูครองเงิน  เสนอปรับลด



คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  80,000  บาท  ปรับลด  30,000  บาท  
คงเหลือ  50,000  บาท  ครับที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯมีมติเห็นดวยตามที่ทานสุ
รพล  ภูครองเงิน  เสนอปรับลด  ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒาทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญ
อภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ    คือ    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  40,000  บาท  โปรด
ยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯทานสุรพล  ภูครองเงิน  ที่เสนอปรับลด  30,000  

บาท  คงเหลือ  50,000  บาท  โปรดยกมอื   
ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  30,000  บาท  คงเหลือ  50,000  บาท  ครับสําหรับวันน้ีก็ไดใช
เวลามาพอสมควรแลว  ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  แตยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น  ผมขอช้ีแจงถึงการกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป  พ.ศ.  2560  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  ไดกําหนดไวไมเกิน  15  วัน  ซึ่งเกินระยะเวลาที่ไดกําหนดไว  ตองขอ
อนุมัติเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   สมัยประชุมวิสามัญ  เพ่ือ
พิจารณารางชอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ.  2561  ตอ
นายอําเภอยางตลาด  เมื่อนายอําเภอยางตลาดอนุมัติแลวใหทําการเปดประชุมสภาฯ  ใน
วันที่เทาใดผมจึงจะทําหนังสือแจงตอทานสมาชิกสภาฯ  เพ่ือประชุมสภาฯตอไป 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
 

(ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4 ประจําป พ.ศ. 2560 



ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  18  สิงหาคม  2560 
จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

 
ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 
 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

         (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 



สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที ่ 1  ครั้งที่  1 ประจําป  พ.ศ.  2560 
วันอังคารที่   18   สิงหาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
-2- 

รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
12. 

 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายประดิษฐ  ภูออน 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสาคร  ภูวอง 
นายอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นายบงการ  คาํศิริรักษ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ ์
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒา 
ปลัด อบต.หนองอิเฒา 
รองปลัด อบต.หนองอิเฒา 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองชาง 
หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
ประดิษฐ  ภูออน 
ทรงศลิป  ภูแขงหมอก 
สาคร  ภูวอง 
จูนจิรา  ภูขาว 
สถิตย  เฉยไสย 
จูนจิรา  ภูขาว 
บงการ  คําศิรริักษ 
กานดา  วิไลสทิธิ ์
ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  12  คน 

เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  นายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ได
กลาวเปดการประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน   ทาน 
ประธานสภาฯ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ทานรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน  บัดน้ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดมาประชุมพรอม
กันแลว  และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดตรวจสอบแลววาครบองค
ประชุม กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุม
สมัยวิสามญั  สมัยที่  1  ครัง้ที่  1  ประจําป พ.ศ.  2561  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ  
4  ตอจากคราวประชุมครั้งที่แลว 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
4.1  ญัตติพิจารณารางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  2560 

  วาระที่  2  :  ขั้นแปรญัตติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติ     งบประมาณรายจายประจําป   
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ซึ่งสมาชิกสภาฯของเราไดประชุมเพ่ือพิจารณาตอจากการ

ประชุมครั้งที่แลวซึ่งคางเอาไวและขอใหทานสมาชิกสภาฯไดนํากลับไปพิจารณา  ก็ขอเชิญ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดพิจารณาตามที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ตอจากคราว
ประชุมครั้งที่ผานมาขอเชิญครับ 
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รายการที่  5. คาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  ต้ังไว  15,000  บาท  



ครับตามที่ทานคําไพ  ภูดีบุตร  ไดย่ืนขอแปรญัตติปรับลดคาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ ต้ังไว  
15,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  แกวนํ้า  จาน  
ชาม  ชอน  ชุดกาแฟ  หมอ  ตูใสอาหาร  ฯลฯ  ดิฉันเห็นวาวัสดุงานบานงานครัว  ก็ไดต้ัง
งบประมาณไวทุกปซึ่งปงบประมาณที่ผานมาก็ไดต้ังงบประมาณต้ังไว  15,000  บาท  และ
ก็ไดจัดซื้อไปเปนที่ เรียบรอยแลวตามที่ไดรับทราบขอมูลจากทางเจาหนาที่   และใน
ปงบประมาณน้ีก็ยังไดต้ังงบประมาณไวอีกจํานวน  15,000  บาท  โดยสวนตัวผมไมอยาก
ใหจัดซื้อทุกปย่ิงซื้อมากก็ย่ิงหายมากยากแกการควบคุมดูแล  จึงขอปรับลดคาจัดซื้อ
เครื่องใชตาง  ๆ  ต้ังไว  15,000  บาท  ปรัลด  10,000  บาท  คงเหลือ  5,000  บาท  
และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ    มีมติเห็นดวยตามที่ทานคําไพ  ภูดีบุตร    เสนอ
ปรับลดคาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ  ต้ังไว  15,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  
5,000  บาท    ครับที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯมีมติเห็นดวยตามที่ทานคําไพ  ภูดี
บุตร  เสนอปรับลด  ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม  หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปราย
ครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ    คือ    คาจัดซื้อเครื่องใชตาง  ๆ   ต้ังไว  15,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯทานคําไพ  ภูดีบุตร  ที่เสนอปรับลด  10,000  บาท  

คงเหลือ  5,000  บาท  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  5,000  บาท 

 รายการที่  6. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  170,000  บาท 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  ได ย่ืนแปรญัตติในรายการวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว  
170,000  บาท   ผมไดย่ืนขอแปรญัตติไวเพราะวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตามที่ผมได
ตรวจดูรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ไดต้ัง
งบประมาณไวทุกกองยกเวนกองคลังที่ ไมได ต้ังงบประมาณไว  โดยสํานักปลัดได ต้ัง
งบประมาณไว  170,000  บาท  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้ังไว  50,000  
บาท  กองชาง  ไดต้ังงบประมาณไวอีก  40,000  บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  
260,000  บาท  ผมอยากทราบวาตามที่ไดเบิกงบประมาณคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น
เดือนละเทาใดก็ขอใหทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดนําฎีกาการเบิกจายคานํ้ามันเขามาใหกับ
ทางสมาชิกสภาฯไดตรวจสอบดวย  วาจายเดือนละเทาใด ค รั บ ผ ม ว า นํ้ า มั น ถ า ต้ั ง
งบประมาณไวไมเพียงพอก็คงตองโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติมเหมือนเดิม  ผมเห็นวาเราควร
ต้ังงบประมาณไวใหพอกับงบประมาณที่จะใชเลยดีกวา  แตงบประมาณที่ไดต้ังไวคอนขาง 
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ต้ังงบประมาณไวมากเกินไป  ผมขอเสนอปรับลดคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  
170,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  160,000  บาท  และที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    มีมติเห็นดวยตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน เสนอปรับลดวัสดุ
เช้ือเพลิงและหลอลื่น  ๆ  เสนอปรับลด  10,000  บาท  ตอไปผมขอสอบถามวามีทาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม  หรือเห็น
เปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  วัสุดเช้ือเพลิงและหลอลื่น   ต้ังไว  170,000  บาท  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ที่เสนอปรับลด  10,000  

บาท  คงเหลือ  160,000  บาท  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  160,000  บาท 

รายการที่  7.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท 
ครับตามที่ทานพุฒ  คําแหงพล  ไดยื่นแปรญัตติคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุใชในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร  สีนํ้า  พูกัน  แผนสต๊ิกเกอร  ไมอัด  แปรงทาสีและอ่ืน  ๆ  ที่จําเปน  ผมวา
ปจจุบันเราไมคอยไดใชวิธีเขียนปายแตจะใชการสั่งปายผาไวนิลแทน  ซึ่งก็สะดวกในการใช
งานผมวางบประมาณในสวนน้ีก็ไมคอยไดใชซักเทาไหร  ดังน้ันผมขอเสนอปรับลดวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  5,000  บาท  
และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ    มีมติเห็นดวยตามที่ทานพุฒ  คําแหงพล เสนอ
ปรับลดวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ๆ  เสนอปรับลด  5,000  บาท  ตอไปผมขอสอบถามวา
มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม  
หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว  10,000  บาท  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯทานพุฒ  คําแหงพล  ที่เสนอปรับลด  5,000  บาท  

คงเหลือ  5,000  บาท  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  5,000  บาท 

รายการที่  8  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ  ต้ังไว  70,000  บาท   
ครับตามที่ทานสงวน  มูลเสนา ไดย่ืนแปรญัตติคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกัน   
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการอยูเวรยาม
จุดบริการประชาชนปองกันการเกิดอุบัติเหตุหรือตามเทศกาลที่มีวันหยุดติดตอกันหลายวัน  
เชน  เทศกาลปใหม  สงกรานต  ต้ังไว  70,000  บาท  ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมาไดต้ัง
งบประมาณไว  60,000  บาท  ถาถามวางบประมาณที่ต้ังไวเพียงพอหรือไม  ก็บอกเลยวา
พอแตในปงบประมาณน้ีไดต้ังงบประมาณไวเพ่ิม  จํานวน  10,000  บาท  ก็ไมทราบวา
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นมาจะนําไปใชทําอะไรแตโดยสวนตัวแลวคิดวางบประมาณก็นาจะเทา
เดิมไมนาจะเปลี่ยนแปลงอะไรมาก  ทานสงวน  มูลเสนา  จึงขอเสนอปรับลดคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญต้ังไว  70,000  
บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  60,000  บาท  และที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ    มีมติเห็นดวยตามที่ทานสงวน  มูลเสนา   เสนอปรับลดคาใชจายในการจัด
กิจกรรมเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เสนอปรับลด  10,000  
บาท  ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทาน
ใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคญั  ต้ังไว  70,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานสงวน  มูลเสนา    ที่เสนอปรับลด   10,000  

บาท  คงเหลือ  60,000  บาท  โปรดยกมอื   
ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  60,000  บาท 

รายการที่  9  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด   
ต้ังไว  30,000  บาท   
ครับตามที่ทานสุรพล  ภูครองเงิน ไดย่ืนแปรญัตติคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกัน
การแพรระบาดของยาเสพติด  ต้ังไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปนใชจายในการจัดกิจกรรม
เพ่ือรณรงคและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนและกลุมเสี่ยง  การ
บําบัดฟนฟู  การฝกอาชีพ  ใหแกผูผานการบําบัด  และการสรางเครือขายตอตานยา 
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เสพติดในชุมชน  การซื้อชุดตรวจสารเสพติดฯลฯ  ต้ังไว  30,000  บาท    ผมขอเสนอปรับ
ลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันการแพรระบาดของยยาเสพติด  ต้ังไว  30,000  
บาท  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  25,000  บาท  และที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ    มีมติเห็นดวยตามที่ทานสุรพล  ภูครองเงิน   เสนอปรับลดคาใชจายในการจัด
กิจกรรมเพ่ือปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด  เสนอปรับลด  5,000  บาท    ตอไปผม
ขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดตองการ
อภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคญั  ต้ังไว  30,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานสุรพล  ภูครองเงิน    ที่เสนอปรับลด   5,000  

บาท  คงเหลือ  25,000  บาท  โปรดยกมอื   
ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  25,000  บาท 

 รายการที่  10.  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  25,000  บาท   
ครับสําหรับรายการน้ีทานพุฒ  คําแหงพล ไดย่ืนแปรญัตติวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  
ต้ังไว  25,000  บาท  ตามที่ไดขอยื่นแปรญัตติปรับลดวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยซึ่งต้ัง
ไวเพ่ือจายเปนคาเติมนํ้ายาเคมีของเครื่องดับเพลิงชนิดแขวนที่อยูในความรับผิดชอบ  ซึ่งใน
ปงบประมาณที่ผานมาไดต้ังงบประมาณไว  จํานวน  20,000  บาท  ซึ่งก็ไดสอบถามทาง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบวาไดทําการเติมนํ้ายาเคมีเครื่องดับเพลิงหรือไม  ทางเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบไดแจงวาไมไดทําการเปลี่ยนนํ้ายาเคมีแตอยางใด  แตจะขออนุมัติเปลี่ยนในป
หนาซึ่งในปน้ีก็สามารถยังใชงานไดดีอยูจึงยังไมทําการเปลี่ยนนํ้ายาแตอยางใด  ผมขอเสนอ
ปรับลดวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  25,000  บาท  ปรับลด  5,000  บาท  
คงเหลือ  20,000  บาท  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ    มีมติเห็นดวยตามที่
ทานพุฒ  คําแหงพล   เสนอปรับลดวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เสนอปรับลด  5,000  
บาท    ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทาน
ใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ  คือ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  25,000 บาท  โปรดยกมือ 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 



ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานพุฒ  คําแหงพล    ที่เสนอปรับลด   5,000  
บาท  คงเหลือ  20,000  บาท  โปรดยกมือ   

ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  5,000  บาท  คงเหลือ  20,000  บาท 

กองคลัง 
รายการที่ 11. คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน  ต้ังไว  50,000  
บาท   
ครับสําหรับรายการน้ีทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ไดย่ืนแปรญัตติคาใชจายในการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000  บาท  โดยใหเหตุผลวาเพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   ผมได
ย่ืนขอแปรญัตติเอาไวเน่ืองจากคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใน
ปงบประมาณที่ผานมา ผมไดสอบถามทางทานผูอํานวยการกองคลังและทางผูอํานวยการ
กองคลังไดช้ีแจงวาจําเปนตองต้ังงบประมาณเพ่ือที่จะจัดทํา  แตตามที่ไดสอบถามทาง
ผูอํานวยการกองคลังวาไดดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว  ก็ไดช้ีแจงวาไดดําเนินการขอ
คัดลอกระวางแผนที่ของพ้ืนที่เขตตําบลหนองอิเฒาซึ่งไดใชงบประมาณดําเนินการ  จํานวน  
30,000  บาท  คงเหลือ  70,000  บาท  ซึ่งก็ไมไดดําเนินการตอแตอยางใดและไดรับทราบ
วาไดออกงบประมาณเพ่ือไปใชอยาอ่ืนแทน  และในปงบประมาณ  2561  ก็ได ต้ัง
งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000  
บาท  ที่ไดต้ังงบประมาณในคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินก็ไดต้ัง
งบประมาณไวทุกป  แตก็ไมไดดําเนินการเทาไหรเทาที่ผมเห็นผูรูสึกปงบประมาณน้ีก็คงไม
คงเหมือนเดิม  ผมขอแปรญัตติปรับลดคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  ต้ังไว  50,000  บาท  ปรับลด  20,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  และที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ    มีมติเห็นดวยตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน   เสนอปรับ
ลดคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เสนอปรับลด  20,000  บาท    
ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด
ตองการอภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  
50,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
 
 

-8- 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานสิงหโต  ภูหัวดอน    ที่ เสนอปรับลด   

20,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  โปรดยกมือ   



ที่ประชุม เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  20,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท 
ครับสําหรับวันน้ีก็ไดใชเวลามาพอสมควรแลว  ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  แตยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น  ผมขอนัดประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ตอในวันจันทรที่  21  สิงหาคม  2560 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

(ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1 ประจําป พ.ศ. 2560 

ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  21  สิงหาคม  2560 
จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

 
ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 
 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสํารวย  กุนอก) 

 
ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

         (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที ่ 1  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560 



วันพฤหสับดีที ่  21   สิงหาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. นายสุนทร  พมิพาคาํ นายก อบต.หนองอิเฒา สุนทร  พิมพาคํา 



-3- 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
12. 

 

นายประดิษฐ  ภูออน 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสาคร  ภูวอง 
นายอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นายบงการ  คาํศิริรักษ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ ์
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒา 
ปลัด อบต.หนองอิเฒา 
รองปลัด อบต.หนองอิเฒา 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองชาง 
หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

ประดิษฐ  ภูออน 
ทรงศลิป  ภูแขงหมอก 
สาคร  ภูวอง 
จูนจิรา  ภูขาว 
สถิตย  เฉยไสย 
จูนจิรา  ภูขาว 
บงการ  คําศิรริักษ 
กานดา  วิไลสทิธิ ์
ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  12  คน 

เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  นายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ได
กลาวเปดการประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน   ทาน 
ประธานสภาฯ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ทานรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน  บัดน้ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดมาประชุมพรอม
กันแลว  และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดตรวจสอบแลววาครบองค
ประชุม กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุม
วิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที ่ 2 ประจําป พ.ศ.  2560  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ  4  
ตอจากคราวประชุมครั้งที่แลว 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
4.1ญัตติพิจารณารางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 

  วาระที่  2  :  ขั้นแปรญัตติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับการพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติ    งบประมาณรายจายประจําป   
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ซึ่งสมาชิกสภาฯของเราไดประชุมเพ่ือพิจารณาตอจากการ

ประชุมครั้งที่แลวซึ่งคางเอาไวและขอใหทานสมาชิกสภาฯไดนํากลับไปพิจารณา  ก็ขอเชิญ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดพิจารณาตามที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ตอจากคราว
ประชุมครั้งที่ผานมาขอเชิญครับ 

 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายการที่  12.  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่  ต้ังไว 50,000  บาท  
ครับตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ไดย่ืนแปรญัตติวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  50,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง  และหลอลื่น  สําหรับรถยนต  เครื่องพนหมอก



ควัน  รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญาที่อยูในความดูแลของกองการศึกษาฯ  ก็ขอให
ผู อํานวยการกองการศึกษาฯ  ได ช้ีแจงถึงวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  วาทําไหมกอง
การศึกษาฯ ถึงไดต้ังงบประมาณไวจํานวนมาก  ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมาไมไดต้ัง
งบประมาณไว  โดยทางผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมไดใหเหตุผลวา 

 ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ตองขออนุญาตนําเรียนยอนหลังถึงการรวมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของ  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง  4  ศูนย  ประกอบดวย 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงนอย  จํานวนเด็กนักเรียน  20  คน  ครูผูดูแลเด็ก  2  คน   
และผูดูแลเด็ก  1  คน 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกลอย  จํานวนเด็กนักเรียน  28  คน ครูผูดูแลเด็ก  1  คน 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโนนทัน  จํานวนเด็กนักเรียน  33  คน  ครูผูดูแลเด็ก  2  คน  
ผูดูแลเด็ก  1  คน 
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโนนตาล  จํานวนเด็กนักเรียน 19  คน  ครูผูดูแลเด็ก  1  คน  
ผูดูแลเด็ก  2  คน 
 ซึ่งปจจุบันเราใชรถยนตสวนกลางตอเติมเบาะและหลังคารถไวรับสงเด็กนักเรียน  
ทําใหเจาหนาที่ไมไดใชรถยนตสวนกลางในการรับและสงหนังสือราชการ  ตองใชรถยนต
สวนตัว  ดิฉันจึงไดนําเรียนกับคณะผูบริหารถึงแนวทางในการแกไข  คือจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล)พรอมติดตังหลังคาอลูมิเนียมไวรับสงเด็กนักเรียน   จําเปนในการต้ังงบประมาณ
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว  50,000  บาท  ก็ขอใหทานคณะกรรมการฯทุกทานไดดู
บัญชีสรุปงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2561  ประเภทคาวัสดุ  ราบการวัสดุ
เช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังงบประมาณไวที่สํานักงานปลัดต้ังไว  170,000  กองชางต้ังไว  
40,000  บาท  กองการศึกษาฯต้ังไว  50,000  บาท  มีกองคลังที่ไมไดต้ังงบประมาณไว  
รวมงบประมาณที่ต้ังไวที่สามสวน  จํานวน  260,000  บาท  ผมเห็นวาคอนขางมากเกินไป
และถาของกองไหนหมดก็สามารถที่จะโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติมไดโดยใช วิธีการ
งบประมาณ  ซึ่งเปนอํานาจของทานนายกองคการบริหารสวนตําบลในการโอนงบประมาณ  
และตามที่ไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีวันหยุด
ตามปปฏิทนิ  และวันหยุดปดภาคเรียน  ซึ่งในชวงดังกลาวก็คงไมไดรับสงเด็กนักเรียน  รถก็
คงไมไดว่ิงสงเด็กนํ้ามันก็คงไมตองเติม  ผมขอเสนอแปรญัตติปรับลด  10,000  บาท  
คงเหลือ  40,000  บาทครับ  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ    มีมติเห็นดวย
ตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน   เสนอปรับลดคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  เสนอปรับลด  
10,000  บาท    ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญ
อภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
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ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  50,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 



นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานสิงหโต  ภูหัวดอน    ที่ เสนอปรับลด   

10,000  บาท  คงเหลือ  40,000  บาท  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม  เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสยีง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  40,000  บาท 

รายการที่  13.  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ต้ังไว  50,000  บาท   
ทานสงวน  มูลเสนา  ย่ืนแปรญัตติเสนอขอปรับลด  50,000  บาท  โดยใหเหตุผลวา
ประเพณีบุญบ้ังไฟ ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญ
บ้ังไฟ รายการน้ีไดต้ังงบประมาณไวทุกปและในปงบประมาณที่ผานไดต้ังงบประมาณ  
50,000  บาท  การจัดงานก็ไมคอยไดรับผลตอบรับเทาที่ควร  พ่ีนองประชาชนตําบล
หนองอิเฒาไมคอยมีสวนรวมมากนัก  สวนมากจะเปนทางเจาหนาที่เทาน้ัน  สวนริ้วขบวนก็
จะเปนการจางมาซะเปนสวนมากไมมีความรวมมือจากพ่ีนองประชาชนแตละหมูบาน  เห็น
วาเราใชงบประมาณสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  อยากใหพ่ีนองประชาชนรวมมือรวมใจกันทํา
มากกวา  ไมอยากมองใหเปนธุรกิจ งบประมาณที่ใชไปกับผลตอบรับที่ไดมาไมคอยดีนัก  
งบประมาณใชเยอะเกินความเปนจริง  ไดรับผลตอบรับนอยสวนในปน้ีไดต้ังงบประมาณไว  
50,000  บาท  จึงไมอยากใหต้ังงบประมาณไวเยอะผมอยากใหเรามองที่งานประเพณี ที่พ่ี
นองตําบลหนองอิเฒาของเราตองสืบสานใหลูกหลานของเราไดรับรูถึงความสําคัญในการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ จึงขอเสนอปรับลดประเพณีบุญบ้ังไฟ  ต้ังไว  50,000  บาท  ปรับ
ลด  10,000  บาท  คงเหลือ  40,000  บาท  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ   มี
มติเห็นดวยตามที่ทานสงวน  มูลเสนา  เสนอปรับลดประเพณีบุญบ้ังไฟ  เสนอปรับลด  
10,000  บาท    ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญ
อภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  ประเพณีบุญบ้ังไฟ  ต้ังไว  50,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานสงวน  มูลเนา    ที่เสนอปรับลด   10,000  

บาท  คงเหลือ  40,000  บาท  โปรดยกมอื  
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ที่ประชุม  เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  40,000  บาท 



รายการที่  14.  ประเพณีลอยกระทง  ต้ังไว  20,000  บาท   
ครับตามที่ทานพุฒ  คําแหงพล ไดยื่นแปรญัตติประเพณีลอยกระทง  ต้ังไว  20,000  
บาท    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง   รายการน้ีได ต้ัง
งบประมาณไวทุกปและในปงบประมาณที่ผานไดต้ังงบประมาณ  10,000  บาท  การจัด
งานก็ไมคอยไดรับผลตอบรับเทาที่ควร  พ่ีนองประชาชนตําบลหนองอิเฒาไมคอยมีสวนรวม
มากนัก  สวนมากจะเปนทางเจาหนาที่เทาน้ัน  สวนริ้วขบวนก็จะเปนการจางมาซะเปน
สวนมากไมมีความรวมมือจากพ่ีนองประชาชนแตละหมูบาน  เห็นวาเราใชงบประมาณ
สิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  ก็อยากใหพ่ีนองประชาชนรวมมือรวมใจกันทํามากกวา  ไมอยากมอง
ใหเปนธุรกิจ งบประมาณที่ใชไปกับผลตอบรับที่ไดมาไมคอยดีนัก  งบประมาณใชเยอะเกิน
ความเปนจริง  ไดรับผลตอบรับนอยสวนในปน้ีไดต้ังงบประมาณไว  20,000  บาท  ไม
อยากใหต้ังงบประมาณไวเยอะผมอยากใหเรามองที่งานประเพณี ที่พ่ีนองตําบลหนองอิเฒา
ของเราตองสืบสานใหลูกหลานของเราไดรับรูถึงความสําคัญในการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
จึงขอเสนอปรับลดประเพณีบุญบ้ังไฟ  ต้ังไว  20,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  
คงเหลือ  10,000  บาทครับ  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ   มีมติเห็นดวยตามที่
ทานพุฒ  คําแหงพล  เสนอปรับลดประเพณีลอยกระทง  เสนอปรับลด  10,000  บาท    
ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด
ตองการอภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  ประเพณีบุญบ้ังไฟ  ต้ังไว  50,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานพุฒ  คําแหงพล    ที่เสนอปรับลด   10,000  

บาท  คงเหลือ  10,000  บาท  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม  เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  10,000  บาท 

   รายการที่  15.  วัสดุกีฬา  ต้ังไว  35,000  บาท    
ครับตามที่ทานคําผัน  ภูจําปา  ไดย่ืนแปรญัตติคาวัสดุกีฬา  ต้ังไว  35,000  บาท  ตามที่ได
ย่ืนขอแปรญัตติไวสืบเน่ืองมาจากในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ไดต้ังงบประมาณ  จํานวน  
45,000  บาท  ถาจะพูดกันตามความจริงแลวอุปกรณกีฬา ที่ซื้อใหกับเยาวชนแตละหมูบาน
นาจะไดของที่มีคุณภาพแตตามที่ไดเห็นผมวาไมคอยมีคุณภาพราคาถูก   
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ยกตัวอยางลูกฟุตบอลแตกงายมากแคเด็กซอมเตะแคสองสามทีก็แตกแลว คิดวาไมคอย
เหมาะสมกับราคาที่เราไดต้ังงบประมาณไวเราต้ังไวคอนขางสูง  แตปน้ีต้ังงบประมาณไว  
35,000  บาท  ซึ่งลดลงจากปที่ผานมาผมขอเสนอปรับลดวัสดุกีฬา  ต้ังไว  35,000  บาท  
ปรับลด  15,000  บาท  คงเหลือ  20,000  บาท  ทานคณะกรรกมากรฯคิดวาเราใช
งบประมาณสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  ก็อยากใหพ่ีนองประชาชนรวมมือรวมใจกันทํามากกวา  



ไมอยากมองใหเปนธุรกิจ งบประมาณที่ใชไปกับผลตอบรับที่ไดมาไมคอยดีนัก  งบประมาณ
ใชเยอะเกินความเปนจริง  ไดรับผลตอบรับนอยสวนในปน้ีไดต้ังงบประมาณไว  35,000  
บาท  ก็ไมอยากใหต้ังงบประมาณไวเยอะผมอยากใหเรามองความรวมมือรวมใจของพ่ีนอง
ตําบลหนองอิเฒาของเราตองสืบสานใหลูกหลานของเราไดรบัรูถึงความสําคัญในการจัดงาน
กีฬาเยาวชนและประชาชนมากกวาครับ  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ   มีมติ
เห็นดวยตามที่ทานคําผัน  ภูจําปา  เสนอปรับลดวัสดุกีฬา  เสนอปรับลด  15,000  บาท    
ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด
ตองการอภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 
ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  วัสดุกีฬา  ต้ังไว  35,000  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานคําผัน  ภูจําปา    ที่เสนอปรับลด   15,000  

บาท  คงเหลือ  20,000  บาท  โปรดยกมอื   
ที่ประชุม  เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  15,000  บาท  คงเหลือ  20,000  บาท 
 

กองชาง 
 รายการที่  16. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  40,000  บาท 

ครับตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน   ไดย่ืนแปรญัตติในรายการวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  
ไดย่ืนขอแปรญัตติไวเพราะวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตามที่ไดตรวจดูรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ไดต้ังงบประมาณไวทุกกอง
ยกเวนกองคลังที่ไมไดต้ังงบประมาณไว  โดยสํานักปลัดไดต้ังงบประมาณไว  170,000  
บาท  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้ังไว  50,000  บาท  กองชาง  ไดต้ัง
งบประมาณไวอีก  40,000  บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  260,000  บาท  ครับ
ผมวานํ้ามันถาต้ังงบประมาณไวไมเพียงพอก็คงตองโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติมเหมือนเดิม  
ผมเห็นวาเราควรต้ังงบประมาณไวใหพอกับงบประมาณที่จะใชเลยดีกวา  แตงบประมาณที่
ไดต้ังไวคอนขางต้ังงบประมาณไวมากเกินไป  จึงขอเสนอปรับลดคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น  ต้ังไว  40,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท และที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ   มีมติเห็นดวยตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  เสนอปรับลดวัสดุ
เช้ือเพลิงและหลอลื่น   เสนอปรับลด  10,000  บาท     
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ตอไปผมขอสอบถามวามีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด
ตองการอภิปรายเพ่ิมเติม     หรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญอภิปรายครับ  

ที่ประชุม  ไมมี 



ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ      ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ   คือ  วัสดุกีฬา  ต้ังไว  40,000  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นดวย  -  เสียง 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด เห็นดวยกับมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  ทานสิงหโต  ภูหัวดอน   ที่เสนอปรับลด   10,000  

บาท  คงเหลือ  30,000  บาท  โปรดยกมือ   
   เห็นดวย  21  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเห็นดวย  กับมติของ คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ปรับลด  10,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ          รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ไดย่ืนคําแปรญัตติปรับลดรายจาย  จํานวน  16  รายการ  

งบประมาณที่ปรับลดทั้งสิ้น  250,000  บาท  และ ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดย่ืนคําขอแปรญัตติต้ังรายการคาใชจายในการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน จํานวน  250,000  บาท  โดยมติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหต้ัง
รายการตามที่ขอต้ังใหมในรายการคําขอแปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  และแกไขจนถึงปจจับัน  ขอ  60  หาม
ไมแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  หรือเพ่ิมเติมรายจาย  หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของ
จํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย  เวนแตจะไดรับรองจากผูบริหารทองถิ่น  หรือคําแปรญัตติน้ัน
ผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ  ซึ่งหากมีการแปรปรับลด  แลวนําเอาเงินจํานวนที่ปรับลด
น้ันไปต้ังรายการใหมในสวนอ่ืนจะตองไดรับการรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล  
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไมมีทานสมิชกสภาฯทานใดอภิปรายเพิ่มเติม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร          หากไมมีการอภิปรายขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒารับรอง 
ประธานสภาฯ 
นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับตามที่ทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดย่ืนคําขอแปรญัตติต้ังรายการ 
นายก อบต.หนองอิเฒาใหมรายการคาใชจายในการฝกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงาน  จํานวน  250,000  บาท  

ผมขอรับรองตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอครับ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม    ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯทานใด 
ประธานสภาฯ จะอภิปรายเพ่ิมเติม  ผมจะขอมติที่ประชุมวาทานใดเห็นชอบตามคําแปรญัตติของประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอแปรต้ังรายการใหมรายการคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษา
ดูงาน  จํานวน  250,000  บาท  โปรดยกมือ 
-  เห็นชอบ  21  เสียง 
- ไมเห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  แปรญัตติต้ังรายการใหม  รายการ

คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  จํานวน  250,000  บาท  ดวยคะแนนเสียง
เอกฉันท 



 สวนรายการอ่ืน  ๆ  นอกจากน้ีคณะกรรมการเห็นควรใหคงไวตามรางเดิม  ดังน้ัน
ในวาระที่  2  น้ี  จึงขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ทุกทานได
พิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ. 2561   
อีกครั้ง 

ที่ประชุม  ไดอภิปรายในรายละเอียดและแปรญัตติ  ในหมวดรายจายตาง  ๆ  ของแตละสวน
โดยไดเสนอแนะขอคิดเห็น  ความจําเปนเรงดวน  การจัดทํางบประมาณเพ่ือการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน  การแกไขปญหาความยากจน  การสงเสริมอาชีพ  
การแกไขปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  สิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษา  
การเคหะและชุมชน  ดานคณุภาพชีวิต  คุณธรรมจริยธรรม  ครอบคลมุภารกิจทุกดาน  จน
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดอภิปราย  หรือแปรญัตติตอไปอีก 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา           ไดแปรญัตติราง 
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  จนไมมีขอสงสัยและ

ปรับลดแตประการใด  ผมจะนําบรรจุในวาระที่  3  ขั้นลงมติ  ตอไปเมื่อยอดเงิน
งบประมาณลงตัวแลว    ผมขอนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ในวัน
ศุกรที่  25  สิงหาคม  2560  เพ่ือขอความเห็นชอบในวาระที่  3  ขั้นลงมติ   ตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ   
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

(ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

        
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชมุวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําป  2560 

ไดตรวจเรียบรอยแลวเม่ือวันที่  25  สิงหาคม  2560 
จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

 
ลงชื่อ  สิงโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  รองประธานกรรมการตรวจรายงาน 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล)
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครัง้ที่  3  ประจําป พ.ศ.  2560 
วันจันทรที่   25   สิงหาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายประดิษฐ  ภูออน 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสาคร  ภูวอง 
นายอิสระ  ทนิภัทรภิญโญกุล 
นายสถิตย  เฉยไสย 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นายบงการ  คาํศิริรักษ 
นางกานดา  วิไลสิทธิ ์
นางธิดารัตน  ภูเพ็งใจ 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 
 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒา 
ปลัด อบต.หนองอิเฒา 
รองปลัด อบต.หนองอิเฒา 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองชาง 
หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
ประดิษฐ  ภูออน 
ทรงศลิป  ภูแขงหมอก 
สาคร  ภูวอง 
จูนจิรา  ภูขาว 
สถิตย  เฉยไสย 
จูนจิรา  ภูขาว 
บงการ  คําศิรริักษ 
กานดา  วิไลสทิธิ ์
ธิดารัตน   ภูเพ็งใจ 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  11  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  นายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ได
กลาวเปดการประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติ       ทานนายก 
ประธานสภาฯ องคการบริหารสวนตําบล  ทานรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และผูเขารวมประชุม

ทุกทาน  บัดน้ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดมาประชุมพรอมกันแลว  
และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดตรวจสอบแลววาครบองคประชุม 
กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที ่  3  ครั้งที่ 3 ประจาํป 2559 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระที่ 4 ตอจากคราว
ประชุมครั้งที่แลว 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
4.1   ญัตติพจิารณารางขอบัญญติังบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ   2561 

วาระที่  3  : ขั้นลงมติ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา     ไดพิจารณารางขอบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณ  พ.ศ.  2561  และใหความเห็นชอบในวาระที่  

1  ขั้นรับหลักการ  ในคราวประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่   8  สิงหาคม  2560  ที่ผานมาไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณ  พ .ศ . 2561   และไดทํ าการแต งต้ั ง
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ เสร็จเรียบรอยแลว  และไดทําการประชุมแปรราง 
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ในวาระที่  2   ขั้นแปรญัตติไปแลวน้ัน    ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  
2561  ในวาระที่  3   ขั้นลงมติ    ก็ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา  ไดช้ีแจงถึงระเบียบใหกับที่ประชุมไดรับทราบดวย 

นางคําไพ  ภูดีบุตร  ตามความในขอ  52  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาฯ สภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  กําหนดไววาการ

พิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะได
มีมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันควร  และในการพิจารณาวาระที่  3  ขั้นลงมติน้ีใหที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ลงมติวาจะเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  หรือไม  ขอบคณุคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา         ไดช้ีแจงระเบียบ   
ประธานสภาฯ กฎหมายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดทราบแลว ผมขอมติ

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ใหความเห็นชอบในวาระที่  3  เพ่ือลง
มติเห็นชอบตราเปนขอบัญญติังบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561 โดย
การยกมือ 

ที่ประชุม  -  เห็นชอบ 21  เสียง 
-  ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
-  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  
ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันท 

ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องทีเ่สนอใหม 
๕.1 ญัตติขอความเหน็ชอบเก่ียวกับการขออนุมัติเบิกตัดป / การขออนุมัติกันเงนิและ
ขยายเวลาหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิง่กอสราง  ประจําปงบประมาณ  ๒๕60 

นายเจษฎา  ภูระบัตร             ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ทานสุนทรพิมพาคํา เสนอ      
ประธานสภาฯ  ญัตติขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกตัดป / การขออนุมัติกันเงินและขยายเวลา   
      หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ  ๒๕60  ขอเชิญครับ 
นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับสําหรับญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบิกตัดปตามเอกสารแนบทาย            บัญชี 
นายก อบต.หนองอิเฒา รายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาเบิกตัดปกรณีมิไดกอหน้ี  1  ชุด  ตามที่องคการ  

บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  
ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ  
และมีความจําเปนจะตองใชจายเงินตอไปอีก  จึงไดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน
เพ่ือเบิกจายในปงบประมาณ   2560  ปรากฏตามบัญชีแนบทายที่ไดแจกใหกับทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาแลวน้ัน  ฉะน้ันผมเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน  ประจําป
งบประมาณ   2560  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  
2547  หมวด  5  การกันเงิน  ขอ  59  วา  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและ
สิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหน้ีผูกพนแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา 
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หน่ึงป  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดกอหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง  ใหขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่น  หรือกรณีมีความจําเปนตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไม
เกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจายเงินแลว  หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว  ใหเงิน
จํานวนน้ันตกเปนเงินสะสม  ผมจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน  
ประจําปงบประมาณ  2560  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  พิจารณา
อนุมัติตอไปดวยครับ  สวนรายละเอียดของโครงการโครงสรางพ้ืนฐานที่จะขออนุมัติเบิกตัด
ปกรณียังไมกอหน้ีผูกพัน  ขอใหทางผูอํานวยการกองคลังไดนําเรียนช้ีแจงใหกับทานสมาชิก
สภาฯไดรับทราบดวย 

นางจูนจิรา  ภูขาว กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ    ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทกุทาน    และ 
ผอ.กองคลัง ผูเขารวมการประชุมทุกคน  ดิฉันนางจูนจิรา  ภูขาว  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  ดิฉัน

ขอนําเรียนใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดรับทราบ  ถึงคําวา
งบประมาณปหน่ึง  ๆ  หมายความวา  ปงบประมาณ  ปงบประมาณหน่ึงของเราจะเริ่มเมื่อ
วันที่  1  ตุลาคมของทุกป  และไปสิ้นสุดปงบประมาณหนา  คือวันที่  30  ตุลาคมของป
ถัดไป  งบประมาณปน้ีคือ  ปงบประมาณ   2560  เริ่มจากวันที่  1  ตุลาคม  2559  สิ้นสุด
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  วันที่  30  กันยายน  2560  บัญญัติไวในขอ  59  วากรณีที่มี
รายจายหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหน้ีผูกพันแตมีความจําเปนที่
จะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ
สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป   วรรคสองหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได
ดําเนินการกอหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไม
เกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่น  โครงการที่ขออนุมัติเบิกตัดปกรณียังไมกอหน้ีผูกพัน  จํานวน  
2  โครงการ  ดังน้ี 

 1.  คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  งบประมาณต้ังไว  523,000  บาท 
 2. คาติดต้ังหลังคาอลูมิเนียม  งบประมาณต้ังไว  16,000  บาท 
 รวมงบประมาณทัง้สิน้    จํานวน  539,000  บาท   

ดิฉันก็ขอนําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติในครั้งน้ีเพียงเทาน้ีคะ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุนทร  พิมพาคํา  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบต.หนองอิเฒา รายจายประจําป  งบประมาณ   2560 ไปแลวน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒามี

ความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย  หมวดคาครภัุณฑ  ที่ดินและ
สิ่งกอสราง  ซึง่เปนอํานาจอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จึงขอเสนอ
ญัตติกันเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ  2560  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

   หลักการ 
 1.  คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  งบประมาณต้ังไว  523,000  บาท 
 2. คาติดต้ังหลังคาอลูมิเนียม  งบประมาณต้ังไว  16,000  บาท 
    เหตุผล      
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1.  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  
2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2548  ขอ  59 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา       ไดเสนอญัตติใหได 
ประธานสภาฯ รับทราบไปแลวน้ัน  มทีานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดจะ

อภิปรายเพ่ิมเติม  หรือซักถามในรายละเอียดอีกหรือไม     ถาไมมีทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมในการ
อนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน   และขยายเวลาเบิกจายเงินทั้งหมด  2  โครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2547  และแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2548  ขอ  59  วรรคแรกและวรรคสอง  จึงขอถามทาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ทานใดเห็นชอบใหกันเงินกรณีมิไดกอหน้ี
ผูกพัน  และขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณออกไปอีกหน่ึงป   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเหน็ชอบอนุมัติใหกันเงนิกรณีมิไดกอหนี้ผูกพนั  และขยายเวลาเบิกจายเงิน  
ประจําปงบประมาณ    2560  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

5.2  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญตัติเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  
   พ.ศ.  2560  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเสนอญัตติครับ 
นายสุนทร  พมิพาคาํ  ครับสําหรับการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  งบประมาณรายจายประจําป 
นายก อบต.หนองอิเฒา งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  สําหรับงานดาน

โครงสรางพ้ืนฐานของบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ที่มคีวามประสงคจะขออนุมัติโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  
ที่ทําใหลกัษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลีย่นแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2541  และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  
2543 หมวด  4 ขอ  27  และ  ขอ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทาํใหลักษณะ  ปริมาณ  คณุภาพ
เปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นซึ่งสามารถ
กระทําไดสวนรายละเอียดของประมาณการขอใหทาง นายชางโยธาไดนําเรียนช้ีแจงใหกับที่
ประชุมไดรับทราบตอไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ตามที่ทานนายกอบต.หนองอิฒาไดนําเรียนช้ีแจงใหกับทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ ไมทราบวามีทานใดมีขอสงสัย  หรือตองการที่จะซักถามในระเบียบที่เก่ียวของอีกหรือไม  

ถาไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการที่จะซักถามเพ่ิมเติมอีก  ผมขอให
ทานทองเนต  ภูเทียมศรี  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที่  2  ไดช้ีแจงถึงความจําเปนใหกับที่
ประชุมไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายทองเนต  ภูเทียมศรี  ผมไดทําการประชุมประชาคมหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่ 2 ที่ประชุมไดมีมติ 
ส.อบต.หมูที่  9 เปนเอกฉันท   ในการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  โครงการขยายเขตระบบประปา

ภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ต้ังไว  48,000  และโครงการวางทอระบาย 
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นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ต้ังไว  23,000  บาท  เพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณในการจัดทําโครงการขยายเขต
ระบบประปาภายในหมูบานและโครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  เน่ืองจาก
มติที่ประชุมประชาคมบานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบประสงคขอ
อนุมัติโอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  เพ่ือใหพ่ีนองประชาชน
บนหนองอิเฒาไดใชนํ้าที่สะอาดและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น  ก็ขอนําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบ
เปนเบ้ืองตนเพ่ือประกอบการพิจารณา  ก็ของฝากใหที่ประชุมไดพิจาณาและเล็งเห็นถึง
ความจําเปนในครั้งน้ีดวย  ก็ขอความอนุเคราะหดวยครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับมีทานใดตองการที่จะอภิปรายถึง  การพิจารณาขออนุมัติแกไขเปลีย่นแปลงคํา 
ประธานสภาฯ ช้ีแจงในครั้งน้ีหรือไม   ถาไมมีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมผมขอใหนายชางโยธาไดนําเรียน

ช้ีแจงรายละเอียด  ความจําเปน  พรอมประมาณการใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเรียน
เชิญครับ 

นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับตามที่ทานทองเนต  ภูเทียมศรี ไดช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติ 
นายก อบต.หนองอิเฒา โอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงในครั้งน้ี  ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขอ

อนุมัติโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 
หลักการ 

  ขอความเดิม 

1.  โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ต้ังไว  
52,800  บาท รายละเอียดประกอบดวย 

-  ทอ  PVC  ∅ 4"ช้ัน 8.5  (ปลายบาน)   จํานวน  29.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  150.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  4,350.00  บาท 

-  ทอ  PVC  ∅ 1½" ช้ัน  8.5  (ปลายบาน)  จํานวน  230.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอ
หนวย  จํานวน  100.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  23,000.00  บาท 

-  ทอ  PVC  ∅ ½"ช้ัน  8.5 (ปลายบาน) จํานวน  3.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  40.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  120.00  บาท 
-  ขอตอลด  4"×3"  ช้ัน  13.5  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  60.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  60.00  บาท 
-  ขอตอสามทาง  2"  ช้ัน 13.5  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
50.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  50.00  บาท 
-  ขอตอสามทาง  1 ½"  ช้ัน 13.5  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
30.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  30.00  บาท 
-  ขอตอสามทางลด  2x ½"  ช้ัน 13.5  จํานวน  4.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
50.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  200.00  บาท 
-  ขอตอสามทาง  1½" x½" ช้ัน 13.5  จํานวน  16.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  30.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  480.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด  2"  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  20.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  20.00  บาท 
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-  ฝาครอบ  ขนาด  1 ½"  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  15.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด  ½"  จํานวน  20.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  5.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  100.00  บาท 
-  ฝาครอบ  2"  ช้ัน  13.5  จํานวน  12.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  25.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  300.00  บาท 
-  นํ้ายาเช่ือมประสานทอ  1000  กรัม  จํานวน  2.00 กระปอง  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  450.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  900.00  บาท 
-  นํ้ายาเช่ือมประสานทอ  500  กรัม  จํานวน  1.00 กระปอง  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  230.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  230.00  บาท 
-  คาแรงขุดดิน+วางทอ+กลบดิน  จุดที่  1  จํานวน  910.00  เมตร  คาแรงงานราคาตอ
หนวย  จํานวน  20.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  18,200.00  บาท 
-  คาแรงขุดดิน+วางทอ+กลบดิน  จุดที่  2  จํานวน  116.00  เมตร  คาแรงงานราคาตอ
หนวย  จํานวน  25.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,900.00  บาท 
รวมคาวัสดุ+แรงงาน    50,735.00  บาท 
ภาษี  7%       2,074.45  บาท 
รวมคาวัสดุ+แรงงาน+ภาษี   52,809.45  บาท 
ใชราคา      52,800.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 

 ขอความใหม 
1.  โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ต้ังไว  
48,000  บาท  รายละเอียดมีดังน้ี 
1.  งานขยายเขตประปา  จุดที่  1  ความยาว  460.00  เมตร 

-  ทอ PVC  ∅ 1½"  ช้ัน  8.5  (ปลายบาน)  จํานวน  115.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอ
หนวย  150.61  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  12,145.15  บาท 
-  ขอตอสามทาง 1½"  ช้ัน  13.5  จาํนวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  30.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  30.00  บาท 
-  ขอตอสามทาง  1½"×½"  ช้ัน  13.5  จํานวน  16.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  30.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  480.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด  1½"  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  15.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด  ½"   จํานวน  16.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  5.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  80.00  บาท 

-  ทอ PVC ∅ ½"  ช้ัน  8.5  จํานวน  2.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  40.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  80.00  บาท 
-  นํ้ายาเช่ือมประสานทอ  1000  กรัม  จํานวน  1.00  กระปอง  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  450.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  450.00  บาท 
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-  คาแรงขุดดิน+วางทอ+กลบดิน จุดที่  1  จํานวน  460.00  เมตร  คาแรงงานราคาตอ
หนวย  จํานวน  30.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  13,800.00  บาท 
2.  งานขยายเขตประปา  จุดที่  2  ความยาว  116.00  เมตร 

-  ทอ PVC  ∅ 2"  ช้ัน  8.5  (ปลายบาน)  จํานวน  29.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
150.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  4,350.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด  2"  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  20.00  บาท  คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  20.00  บาท 
-  ขอตอสามทาง  2"  ช้ัน  13.5  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  
50.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  50.00  บาท 
-  ยูเนียน  ขนาด  2"  จํานวน  1.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  140.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  140.00  บาท 
-  ขอตอสามทางลด  2"x½"  ช้ัน  13.5  จํานวน  4.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  50.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  200.00  บาท 

-  ทอ PVC ∅ ½"  ช้ัน  8.5  จํานวน  1.00  ทอน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  40.00  
บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  40.00  บาท 
-  ฝาครอบ  ขนาด ½"  จํานวน  4.00  อัน  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  5.00  บาท  
คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  20.00  บาท 
-  นํ้ายาเช่ือมประสานทอ  1000  กรัม  จํานวน  1.00  กระปอง  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  450.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  450.00  บาท 
-  คาแรงขุดดิน+วางทอ+กลบดิน จุดที่  2  จํานวน  116.00  เมตร  คาแรงงานราคาตอ
หนวย  จํานวน  40.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  4,640.00  บาท 
 รวมคาวัสดุ+แรงงาน  จํานวน  36,990.15  บาท 
 Factor  = 1.3074  จํานวน  48,360.92  บาท 
 ใชราคา    จํานวน  48,000.00  บาท 

 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เพื่อไปต้ังจายดังนี ้

  โอนลด 
 กองชาง  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาที่ ดินและสิ่ งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่ ง
สาธารณูปโภค  รายการโครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  
ต้ังไว  52,800  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  4,800  
บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งน้ี  จํานวน  3,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังอนุมัติโอน
งบประมาณครั้งน้ี  จํานวน  1,800  บาท 

  โอนเพิ่ม 
 รายการที่  1  กองชาง  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  2 
ต้ังไวจํานวน  20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน   
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20,000  บาท  ขออนุมัติโอนมาต้ังจายเปนรายการใหมครั้งน้ี  จํานวน  3,000  บาท  รวม
งบประมาณหลังอนุมัติโอนงบประมาณครั้งน้ี  จํานวน  23,000  บาท 
และขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2560  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ก็ขอเชิญทานนายก อบต.หนองอิเฒา  ไดเสนอญัตติตอที่
ประชุมไดพิจารณาดวยครับ 

  ขอความเดิม 
นายสุนทร  พิมพาคํา 1.  โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ต้ังไว  
นายก อบาต.หนองอิเฒา 20,000  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 

1.  งานวางทอคอนกรีต 
- ขุดดิน – ถมกลับ  จํานวน  38.00  ลูกบาศกเมตร  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน   
99.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิน้  จํานวน  3,762.00  บาท 
- ทอคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ศก.0.40 เมตร(ครึ่งซีก)  จํานวน  55.00  ทอน  คาวัสดุ 
ราคาตอหนวย  จํานวน  130.84  บาท   คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,196.20  
บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  20.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,100.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  8,296.20  
บาท 
- ทอคอนกรีตไมเสริมเหลก็ ศก. 0.40 เมตร (เต็มทอน)  จํานวน  8.00  ทอน  คาวัสดุ 
ราคาตอหนวย  จํานวน  261.68  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,093.44  
บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  40.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  320.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,413.44  บาท 
- กออิฐบล็อกปดขางทอ  จํานวน  25.00  ตารางเมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  จํานวน   
118.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,950.00  บาท  คาแรงงานราคาตอ
หนวย  จํานวน  65.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,625.00  บาท  คา
วัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  4,575.00  บาท 
รวมคาวัสดุ   19,046.64  บาท 
ภาษี 7%     1,333.26  บาท 
รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน 20,379.90  บาท 
ใชราคา    20,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 

 ขอความใหม 
1.  โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองอิเฒา  หมูที่  2  ต้ังไว  
23,000  บาท  รายละเอียดมีดังน้ี 
1.  งานวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 -  ขุดิน – ถมกลับ  จํานวน  15.40  ลูกบาศกเมตร  คาแรงงานราคาตอหนวย  
จํานวน  99.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน   1,524.60  บาท 
 -  ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศก. 0.40  เมตร  (ครึ่งซีก)  จํานวน  47.00  ทอน  คา
วัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  177.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน   
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8,319.00  บาท  คาแรงงาน  20.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  940.00  
บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน   1,524.60  บาท 
 -  ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศก. 0.40  เมตร(เต็มทอน)  จํานวน  8.00  ทอน  คา
วัสดุราคาตอหนวย  จํานวน  355.14  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,841.12  
บาท  คาแรงงานราคาตอหนวย  จํานวน  40.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  320.00  บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  3,161.12  บาท 
 -  กออิฐบล็อกปดขางทอ  จํานวน  21.00  ตารางเมตร  คาวัสดุราคาตอหนวย  
จํานวน  116.00  บาท  คาวัสดุรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,436.00  บาท  คาแรงงาน
ราคาตอหนวย  จํานวน  65.00  บาท  คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,365.00  
บาท  คาวัสดุและคาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  3,801.00  บาท   
  รวมคาวัสดุ   จํานวน  17,745.72  บาท 
  Factor  = 1.3074  จํานวน  23,200.75  บาท 
  ใชราคา    จํานวน  23,000.00  บาท 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่ทาน นายก อบต.หนองอิเฒา     ไดเสนอญัตติในการขออนุมัติโอนและแกไข 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ใหทาน

สมาชิกสภาฯทุกทานไดรับทราบ  มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอความคิดเห็น  หรือ
ตองการที่จะอภิปรายในระเบียบวาระน้ีหรือไม   

ที่ประชุม  ไมมี 
  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอหรือขออภิปราย  ดังน้ัน  ผมขอมติที่

ประชุมสภาฯวามีสมาชิกสภาฯทานใด อนุมัติใหโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560          เพ่ือมาต้ังจายเปนรายการ
ใหมตามที่ทาน  
นายก อบต.หนองอิเฒาเสนอในครั้งน้ีไดหรือไมประการใด  ขอใหยกมอืขึ้นพนศีรษะ  เพ่ือที่
เลขานุการสภาฯจะไดตรวจนับจํานวนไดอยางถูกตอง 

  -  สมาชิกสภาฯมีมติอนุมัติ  จํานวน  21  คน 
  -  ไมอนุมัติ  จาํนวน  -  คน 
 -  งดออกเสียง  จํานวน  1  คน  (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ก็ขอใหองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไป
ดําเนนิการใหเปนไปตามขั้นตอนและระเบยีบกฎหมายดวย 

ระเบยีบวาระที ่ ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด   มีเรื่องที่จะเสนอตอที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมหรือไม  ถาไมมผีมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา

ทุกทาน  ทีม่าประชุมกันโดยพรอมเพรียงกันในวันน้ี  ผมขอปดการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจําป  พ.ศ.  
2560  ครับ 

ปดประชุมเวลา  16.30  น. 
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(ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชมุวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจําป  2560 
ไดตรวจเรียบรอยแลวเม่ือวันที่  28  สิงหาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สิงโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  รองประธานกรรมการตรวจรายงาน 
      (นายสํารวย  กุนอก) 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล)
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําป พ.ศ. 2560 
วันศุกรที่   8   ธันวาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นางยุภาวดี  ภูผาหลวง 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
ผูอํานวยการกองคลัง 
เจาพนักงานธรุการ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

สุนทร  พิมพาคํา 
พุตสมา  ชาํนาญพล 
จูนจิรา  ภูขาว 
ยุภาวดี  ภูผาหลวง 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  11  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
นางคําไพ  ภูดีบุตร      วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมยัสามัญ    สมยัที่  4   
เลขานุการสภาฯ ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552  มาตรา  56  การประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  
ซึ่งบัดน้ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เขาประชุม  จาํนวน  22  ทาน  จาก  
22  ทาน  ถือวาครบองคประชุมแลว 

  กอนที่ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาจะเปดประชุม  ผมขอ
เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย   
ประธานสภาฯ  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผูทรงเกียรติทุกทาน   

คณะผูบริหาร เจาหนาที่  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที ่  4  ครัง้ที่  1  ประจําป พ.ศ.  2560  โดยมี
กําหนด  15  วัน  ในระหวางวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2560  ดังน้ัน  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  53  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2547  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2554  ขอ  22  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  ในวันศุกรที่  8  ธันวาคม  2560  เวลา  08.30  น.  ณ  หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  กอนจะดําเนินการประชุมผมขอเชิญทานเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหาร   สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  
สมัยที่  4  ประจําป พ.ศ.  2560  ขอเชิญครับ 

นางคําไพ  ภูดีบุตร  คะตามประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุม 
เลขานุการสภาฯ สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   ประจําป  พ.ศ.  2560   และมติการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา     เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  สมัยสามญั  สมัยที่  ๔  ครัง้ที่  ๑  ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  ๑๕  
ธันวาคม  ๒๕๕9  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัย 
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สามัญ  สมัยที ่ 4  ประจําป พ.ศ.  2560  มีกําหนดไมเกิน  ๑๕  วัน  ระหวางวันที่  ๑ – ๑๕  
ธันวาคม  ๒๕60  น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที ่  ๖  พ.ศ.  
๒๕๕๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที ่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ขอ  ๒๒  จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที ่  4  ประจําป    พ.ศ. 
๒๕60  มีกําหนดไมเกิน  ๑๕  วัน    และใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา  สมัยสามญั  สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.  2560  ในวันศุกรที่  8   ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕60  เวลา ๐8.3๐  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเปดประชุมสภาฯและใหที่ประชุมสภาฯทําการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

ระเบยีบวาระที ่ ๑    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ขอเชิญรวมการสั่งจองเหรียญพระกลิ่งพระพุทธโสธร  และเหรียญพระพุทธโสธร  

“รุนรวมจิตตนอมเกลา  60” 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอยางตลาดไดรับแจงวา    มูลนิธิรวมจิตต 
ประธานสภาฯ  นอมเกลาในพระบรมราชินูปถัมภไดดําเนินการจัดสรางพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร  “รุน 

รวมจิตตนอมเกลา  60”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลในมูลนิธิรวมจิตนอมเกลาและเพ่ือ
เปนทุนการศึกษาแกเยาวชนทั่วประเทศดังน้ี  มูลนิธีฯรับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาฆปรินายก  ประทานอักษรพระนาม  “ออป.” 
ประดิษฐานผาทิพย  พระกริ่งพระพุทธโสธรและหลังเหรียญโสธรตลอดจนเสร็จเททอง  ณ  
หนาพระอุโบสถ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เปนปฐมนําฤกษ  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  
2560  และเสด็จจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษก  ณ  พระอุโบสถวัดโสธรวราราม  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ในวันที่  10  ธันวาคม  2560  จึงขอเรียนเชิญทานผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประชาสัมพันธและรวมสั่งจองพระกริ่งพระ
พุทธโสธรและเหรียญพระพุทธโสธร  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี  ครับสําหรับ
เรื่องแจงเพ่ือใหที่ประชุมทราบ  ไมทราบวามีทานใดตองการที่จะแจงอีกหรือไมขอเชิญครับ 

นายพุตสมา  ชํานาญพล  ครับผมมีเรื่องที่จะแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบสองเรื่อง  คือ  เรื่องที่หน่ึงตามที่ได 
รองนายก อบต.หนองอิเฒาเขารวมประชุมเตรียมการับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  

หองประชุมที่วาการอําเภอยางตลาดช้ัน  2  เก่ียวกับการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค  พระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปการศึกษา  2559 – 
2560  ในวันพฤหัสบดีที่  14  ธันวาคม  2560  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เน่ืองจาก
เสนทางในการเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมี  จะประทับรถยนตพระที่น่ังจาก
จังหวัดขอนแกนมายังจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งกรมราชองครักษไดกําหนดจุดพักรถที่สํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงานกาฬสินธุ  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือใหเตรียมการเสด็จฯ  
ดังกลาว  จึงขอใหพนักงาน  ขาราชการ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคน
เตรียมรับเสด็จฯ  ณ  บริเวณหนาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  ในวันที่  14  ธันวาคม  2560  
เวลา  06.00  น.  และเวลา  14.00  น.  โดยเตงเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

   



   -4- 
เรื่องที่สองการต้ังจุดตรวจอยูเวรยามในชวงเทศกาลปใหมมีการต้ังจุดตรวจเหมือนเดิมโดยต้ัง
บริเวณดานหนาทางเขาตําบลหนองอิเฒา  และบริเวณดานหนาที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  ผมก็มีเรื่องแจงใหที่ประชุมไดรับทราบเพียงเทาน้ีครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานใดมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมไดรับทราบอีกหรือไม  ถาไมทานใดจะแจงตอที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมผมขอผานไปวาระที่สองตอไปครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3  ประจําป  พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร            ครับสําหรับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   สมัยวิสามญั    สมัยที่  1    ครั้งที่   
ประธานสภาฯ 3  ประจําป  พ.ศ.  2560  ก็ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ได

อานสําเนารายงานการประชุมสภาฯ  ใหกับทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบครับ 
นายคําไพ  ภูดีบุตร        กราบเรียนทานประธานสภาฯ     ทานรองประธานสภาฯ    ทานสมาชิกสภาฯที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ ทุกทาน  คณะผูบริหาร  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคนคะ  ดิฉันนางคําไพ  ภูดีบุตร  

เลขานุการสภา อบต.หนองอิเฒา  ขออานสําเนารายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ครั้งที่ 3  ประจําป  พ.ศ.  2560 ใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  และขอใหทานสมาชิกสภา อบต.
หนองอิเฒา  ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯตามที่ดิฉันไดแจกประกอบดวยนะคะ   

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ไดแจกสําเนารายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ครั้งที ่ 3 ประจําป 

พ.ศ. 2560 เมื่อวันจันทรที่ 25  สิงหาคม  2560 ใหทานสมาชิกไปแลวน้ัน ไมทราบวามีสมาชิก
สภาฯทานใดจะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงบางขอเชิญเสนอครับ  เมื่อไมมทีานใดเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือตองการที่จะแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับวาสมาชิกสภาฯ
ทานใดเห็นชอบ    รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา สมัย
วิสามัญ   สมัยที ่ 1  ครั้งที่  3  ประจําป   พ.ศ. 2560   เมื่อวันจันทรที่  25  สิงหาคม  2560 
โปรดยกมือครับ 

 มติที่ประชุม -  รับรอง  21  เสียง 
 -  ไมรับรอง    -  เสียง 
 -  งดออกเสียง     1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
นายเจษฎา  ภูระบัตร เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเหน็ชอบรับรองรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ครัง้ที่  3  ประจําป พ.ศ.  2560 ดวยคะแนนเสียง  21 เสียง  
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทูถาม 

-  ไมมี  
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ที่เสนอใหม 

5.1  ญัตติพิจารณาขออนุมัติขอใชเงินสะสมตอไปอีก  1  ป  เพื่อจัดทําโครงการกอสราง
ระบบสูบ – สงน้ําดิบเพื่อใชในการผลิตน้ําประปา  หมูที่  1 , 2 , 9  ระบบประปา  หมูที่  4 
, 5  และระบบประปา  หมูที่  3 , 6  จํานวน  2,870,000  บาท 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร             ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ทานสุนทร  พิมพาคํา   เสนอ      
ประธานสภาฯ  ญัตติขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุมัติขยายเวลาเบิกตัดปโครงการกอสรางระบบสูบ –  

สงนํ้าดิบเพ่ือใชในการผลิตนํ้าประปา  หมูที่  1 , 2 , 9  ระบบประปา  หมูที่  4 , 5  และระบบ
ประปา  หมูที่  3 ,6  ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับสําหรับญัตติขอใชเงินสะสมตอไปอีก  1  ป  เพ่ือจัดทําโครงการกอสรางระบบสูบ   
นายก อบต.หนองอิเฒา–  สงนํ้าดิบ  เพ่ือใชในการผลิตนํ้าประปา  หมูที่  1 , 2 , 9  ระบบประปา  หมูที่  4 , 5  และ

ระบบประปา  หมูที่  3 , 6  จํานวน  2,870,000  บาท  ซึ่งเปนเงินสนับสนุนการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ตอไปขอใหทาง
ผูอํานวยการกองคลังไดนําเรียนช้ีแจงใหกับทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบดวย 

นางจูนจิรา  ภูขาว กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ    ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทกุทาน    และ 
ผอ.กองคลัง ผูเขารวมการประชุมทุกคน  ดิฉันนางจูนจิรา  ภูขาว  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  ดิฉันขอ

นําเรียนใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดรับทราบวาทางองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดรับงบประมาณเงินสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น  พ.ศ.  2560  ซึ่งทางองคการบริหรสวนตําบลหนองอิเฒา  
ไดรายงานขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป – กรณีไมกอหน้ีผูกพันจากกรมบัญชีกลางเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  1,415,900  บาท  ซึ่งทางกรมบัญชีกลางไดอนุมัติเรียบรอยแลวน้ัน  และอีกสวนหน่ึง
เปนเงินสะสมขององคกร  เพ่ือดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  
1,454,000  บาท  ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองจายตอไปอีก  1  ปดิฉันจึงขอรายงานใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดรับทราบ  ขณะน้ีโครงการดังกลาวอยูในขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดหาผูรับจาง  คาดวาจะไดผูรับจางและทําสัญญาจางไดภายในสิ้นเดือนธันวาคมน้ี  
จึงขอนําเรียนเพ่ือทราบและจะไดรายงานผลการดําเนินการใหทางสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา  ทราบเปนระยะในโอกาสตอไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีทานใดตองการที่จะซักถามในรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีทานใดซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม  ผมจะขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบใหมีการใชเงินสะสมตอไปอีก  1  ป  เพ่ือจัดทํา

โครงการกอสรางระบบสูบ – สงนํ้าดิบ  เพ่ือใชในการผลิตนํ้าประปา  หมูที่  1,2,9  ระบบ
ประปา  หมูที่  4,5  และระบบประปา  หมูที่  3,6   

มติที่ประชุม อนุมัติการใชเงินสะสมตอไปอีก  1  ป  เพื่อจัดทําโครงการกอสรางระบบสูบ – สงน้ําดิบ  
เพื่อใชในการผลิตน้ําประปา  หมูที่  1,2,9  ระบบประปา  หมูที่  4,5  และระบบประปา  
หมูที่  3,6  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
มติที่ประชุม  -  ไมมี 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

(ลงชื่อ)    คําไพ  ภูดีบุตร     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 
(ลงชื่อ)    เจษฎา  ภูระบัตร    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  11  ธันวาคม   2560   

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

 ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 
 
 ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสํารวย  กุนอก) 

 ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560 

วันพุธที่  13  ธันวาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชมุ 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 

นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นายบงการ  คาํศิรักษ 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 
 

รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

พุตสมา  ชาํนาญพล 
บงการ  คําศิรริักษ 
จูนจิรา  ภูขาว 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  4  คน 
เริ่มประชุม    เวลา   08.30  น. 

เมื่อครบองคประชุมแลว  ผมนายเจษฎา  ภูระบัตร  ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลหนองอิเฒา  ไดกลาวเปดประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน          คณะ 
ประธานสภาฯ ผูบริหาร   หัวหนาสวนราชการ   และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคน    ผมนายเจษฎา  

ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ผมขอเปดการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที ่  2  ประจําป  พ.ศ.  
2560  โดยเริ่มประชุมตามระเบียงวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่  1    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 มอบหมายภารกิจการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
1.2  การออกรับบริจาคโลหิต  ประจําเดือนธันวาคม  2560 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร          ครับสําหรับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   4   ครั้งที่  1 
ประธานสภาฯ ประจําป  พ.ศ.  2560  ก็ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดอาน

สําเนารายงานการประชุมสภาฯ  ใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  ก็ขอเชิญครับ 
นายคําไพ  ภูดีบุตร         กราบเรียนทานประธานสภาฯ    ทานรองประธานสภาฯ    ทานสมาชิกสภาฯที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ ทุกทาน  คณะผูบริหาร  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกคนคะ  ดิฉันนางคําไพ  ภูดีบุตร  

เลขานุการสภา อบต.หนองอิเฒา  ขออานสําเนารายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 
ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560 ใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  และขอใหทานสมาชิกสภา อบต.
หนองอิเฒา  ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯตามที่ดิฉันไดแจกประกอบดวยนะคะ   

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ตามที่เลขานุการสภา อบต.หนองอิเฒา  ไดอานสําเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัย 
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1 ประจําป พ.ศ.  2560  ใหกับที่ประชุมไดรับทราบมีทานสมาชิก

สภาฯทานใดมีขอสงสัย         หรือตองการที่จะซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงานการประชุม
สภาฯ อีกหรือไม  ถาไมมีทานสมาชิสภา อบต.หนองอิเฒา ทานใดมีขอสงสัย  หรือตองการที่จะ
ซักถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่   1  
ประจําป  พ.ศ.  2560  ดวยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ   สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําป  พ.ศ.  2560  ดวย
คะแนนเสียงเอกฉันท 
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ระเบยีบวาระที ่๓    เรื่องกระทูถาม 
-  ไมมี 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องที่คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ ๕   เรื่องทีเ่สนอใหม 
๕.1  รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2560 
 
๕.2  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   รายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61  (กองชาง) 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญตัติเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  
   พ.ศ.  2560  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเสนอญัตติครับ 
นายสุนทร  พมิพาคาํ  ครับสําหรับการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  งบประมาณรายจายประจําป 
นายก อบต.หนองอิเฒา งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ในหมวดคาครุภัณฑ  ทีดิ่นและสิ่งกอสราง  สําหรับงานดาน

โครงสรางพ้ืนฐานของบานหนองอิเฒา  หมูที่  9  ทีม่ีความประสงคจะขออนุมัติโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครภัุณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําให
ลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2541  และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.  2543 หมวด  
4 ขอ  27  และ  ขอ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นซึ่งสามารถกระทําไดสวนรายละเอียดของ
ประมาณการขอใหทาง นายชางโยธาไดนําเรียนช้ีแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบตอไป 

นายเจษฎา  ภูระบัตร         ตามที่ทานนายกอบต.หนองอิฒาไดนําเรียนช้ีแจงใหกับทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ ไมทราบวามีทานใดมีขอสงสัย  หรือตองการที่จะซักถามในระเบียบที่เกี่ยวของอีกหรือไม  ถาไม

มีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการที่จะซักถามเพ่ิมเติมอีก  ผมขอใหทานสํารอง  
กินละมาตร  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที่  3  ไดช้ีแจงถึงความจําเปนใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  
ขอเชิญครับ 

นายสํารอง  กินละมาตร      ครับตามที่ผมไดทําการประชุมประชาคมหมูบาน บานโนนชาด  หมูที่  3  ที่ประชุมไดมีมติ 
ส.อบต.หนองอิเฒา หมูที่  3 เปนเอกฉันท   ในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือมาต้ังจายเปนรายการใหม  รายการ

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนชาด  หมูที่  3  ต้ังไว  100,000  บาท  เน่ืองจาก
มติที่ประชุมประชาคมบานโนนชาด  หมูที่  3  ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบประสงคขออนุมัติ
โอนงบประมาณเพ่ือมาต้ังจายเปนรายการใหม  เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนบานโนนชาดไดมี  ก็ขอ
นําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบเปนเบ้ืองตนเพ่ือประกอบการพิจารณา  ก็ของฝากใหที่ประชุม
ไดพิจาณาและเล็งเห็นถึงความจําเปนในครั้งน้ีดวย  ก็ขอความอนุเคราะหดวยครับ 
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นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับมีทานใดตองการที่จะสอบถามถึง  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือมา 
ประธานสภาฯ ต้ังจายเปนรายการใหมในครั้งน้ีหรือไม   ถาไมมีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมผมขอใหทานนายก

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดนําเรียนช้ีแจงรายละเอียด  ความจําเปน  พรอม
ประมาณการใหกับที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 

นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับตามที่ทานสํารอง  กินละมาตร    ไดช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติ 
นายก อบต.หนองอิเฒา โอนงบประมาณเพ่ือมาต้ังจายเปนรายการใหม   ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติโดยมี

หลักการและเหตุผล  ดังน้ี 
หลักการ 

 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนกลอย  หมูที่  6  ต้ังไว  120,000   
บาท  ระยะความยาว  68  เมตร  กวาง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา  41  ลูกบาศกเมตร  ลงหินลูกรงั  0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียด
ประกอบดวย 
-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  14.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,580.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  41.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  79,950.00  
บาท 
-  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  272.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  9,520.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅ 16  ม.ม.  จํานวน  5.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,980.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  15.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  1,650.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  15.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํา
วน  255.00  บาท 

 -   แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  10.00  แผน  ราคาตอหนวย  25.00  บาท  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  จํานวน  250.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  15,023.25  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  15,023.25  บาท 

 รวมคาวัสดุ         115,178.25  บาท 
 ภาษี 7%    7,010.85  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน       122,189.10  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
- ขอความใหม   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดอนกลอย  หมูที่  6    
ต้ังไว  109,000  บาท  ระยะความยาว  66.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  และคิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  264.00 ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
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-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  17.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  467.00  
บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  7,939.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  42.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,943.93  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  81,645.06  

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  264.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  20.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  5,280.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  6.00  เสน  จํานวน  299.41  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,796.46  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  8.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  880.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  4.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  60.00  บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  14,640  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  14,640  บาท 

 รวมคาวัสดุ          112,240.60  บาท 
 ภาษี 7%     7,856.84  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน      120,097.44  บาท 

ใชราคา           120,000.00  บาท 
     
บานคํามะยาง   หมูที่  7 
โครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ขอความเดิม 
3. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บานคาํมะยาง  หมู 
ที่  7  ประมาณการไว จํานวน   50,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    จํานวน   
50,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  50,000.00  บาท  หมายเหตุยึดราคา
กลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ   

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน 
ขอความใหม   โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  บาน
โนนชาด  หมูที่  3  ประมาณการไว  100,000.00  บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน  100,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  100,000.00  บาท  หมายเหตุ
ยึดราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ  

4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานคํามะยาง   หมูที่  7   ต้ังไว   
50,000  บาท  ระยะความยาว  28.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  17.00  ลูกบาศกเมตร  ลงหินไหลทางขางละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย  รายละเอียดประกอบดวย 
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-  ทรายหยาบรองพ้ืน  จํานวน  6.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  470.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,820.00  บาท 

 -  คอนกรีตผสมเสร็จแรงอัดประลัยไมนอยกวา  280  กก./ลบ.ม  จํานวน  17.00  ลูกบาศก
เมตร  ราคาตอหนวย  จํานวน  1,950.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  33,150.00   

 -  ตะแกรงเหลก็วายเมท  4  ม.ม.  มอก. 737@0.25  จํานวน  112.00  ตารางเมตร  ราคาตอ
หนวย  35.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จาํนวน  3,920.00  บาท   

 -  เหล็ก  RB∅16  ม.ม.  จํานวน  3.00  เสน  จํานวน  396.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  1,188.00  บาท   

 -  หินลูกรังรองพ้ืน+ไหลทาง  จํานวน  7.00  ลูกบาศกเมตร  ราคาตอหนวย  110.00  บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  770.00  บาท 

 -  ยางแอสฟลท  จํานวน  8.00  ลิตร  ราคาตอหนวย  15.00  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
จํานวน  120.00  บาท 

 -  แผนโฟมหนา  1  น้ิว  จํานวน  3.00  แผน  คาวัสดุราคาตอหนวย  25.00  บาท  คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  75.00 บาท 

 -  คาแรง  15%   จํานวน  1.00  รายการ  คาแรงงานราคาตอหนวย  6,306.45  บาท  
คาแรงงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  6,306.45  บาท 

 รวมคาวัสดุ            48,349.45  บาท 
 ภาษี 7%     2,943.01  บาท 
 รวมคาวัสดุ+ภาษี+แรงงาน         51,292.46  บาท 

ใชราคา             50,000.00  บาท 
    
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่ม  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจายเพิ่ม  โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสง
สวางภายในหมูบาน  บานโนนชาด  หมูที่   3  ประมาณการไว  100,000.00  บาท  
รายละเอียดประกอบดวย 
1. คาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง    จํานวน    1  รายการ    ราคาตอหนวย    
จํานวน  100,000.00  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  100,000.00  บาท  หมายเหตุ
ยึดราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ประมาณราคาเปนเกณฑ  

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ตามที่นายชางโยธาไดนําเรียนช้ีแจงรายละเอียด         พรอมประมาณการใหกันอยาง 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯไดรับทราบ  มีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการที่จะซักถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมทีานสมาชิกสภาฯทานใดอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือ 

 - เห็นควรอนมัุติ  21  เสียง 
 - เห็นควรไมอนุมัติ   0  เสียง 
 -  งดออกเสียง    1  เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  รายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2561  ในหมวดคาครภัุณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 
-7- 

mailto:737@0.25


ระเบยีบวาระที ่ ๖   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
-  ไมมี 

 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

(ลงชื่อ)    คําไพ  ภูดีบุตร     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 
(ลงชื่อ)    เจษฎา  ภูระบัตร    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  16  ธันวาคม   2560   

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

 ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 
 
 ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายสํารวย  กุนอก) 

 ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
     (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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สําเนารายงานการประชุม 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  3  ประจําป พ.ศ.  2560 
วันศุกรที่   15   ธันวาคม   2560   เวลา  08.30  น. 
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเจษฎา  ภูระบัตร 
นายแสงไทย  เรืองมนตร ี
นางคําไพ  ภูดีบุตร 
นายยงยทุธ  ดูระภักด์ิ 
นายสุรพล  ภูครองเงิน 
นายทองเนต  ภูเทียมศร ี
นายคําไพ  ภูหนองโอง 
นายภูมิมินทร  รัตนชัย 
นายสํารอง  กินละมาตร 
นางศิรลิักษณ  อุปภา 
นายพฒุ  คําแหงพล 
นายชัยวัฒน  ภูเดช 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน 
นายคําผัน  ภูจําปา 
นายสงวน  มูลเสนา 
นางทองคํา  ภูหัวดอน 
นายหนูจีน  ภูคําใบ 
นายสํารวย  กุนอก 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
นายอม  ภูดานงัว 
นายประยอม  สุขวิพัฒน 
นายประเสริฐ  พรมมา 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  1 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  2 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  4 
ส.อบต.หมูที่  5 
ส.อบต.หมูที่  6 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  7 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  8 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  9 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  10 
ส.อบต.หมูที่  11 

เจษฎา  ภูระบตัร 
แสงไทย  เรืองมนตร ี
คําไพ  ภูดีบุตร 
ยงยุทธ  ดูระภักด์ิ 
สุรพล  ภูครองเงิน 
ทองเนต  ภูเทยีมศร ี
คําไพ  ภูหนองโอง 
ภูมิมินทร  รัตนชัย 
สํารอง  กินละมาตร 
ศิริลักษณ  อุปภา 
พุฒ  คําแหงพล 
ชัยวัฒน  ภูเดช 
สิงหโต  ภูหัวดอน 
คําผัน  ภูจําปา 
สงวน  มูลเสนา 
ทองคํา  ภูหัวดอน 
หนูจีน  ภูคําใบ 
สํารวย  กุนอก 
สุรศักด์ิ  พวงมะล ิ
อม  ภูดานงัว 
ประยอม  สุขวิพัฒน 
ประเสริฐ  พรมมา 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

นายสุนทร  พมิพาคาํ 
นายประดิษฐ  ภูออน 
นายพุตสมา  ชํานาญพล 
นางสาคร  ภูวอง 
นางจูนจิรา  ภูขาว 
นางสุรีพร  ขนัธมูล 
 

นายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
รองนายก อบต.หนองอิเฒา 
เลขานุการนายก อบต.หนองอิเฒา 
ผอ.กองคลัง 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

สุนทร  พิมพาคํา 
ประดิษฐ  ภูออน 
ทรงศลิป  ภูแขงหมอก 
สาคร  ภูวอง 
จูนจิรา  ภูขาว 
สุรีพร  ขันธมูล 

ผูมาประชุม  22  คน 
ผูขาดประชุม  –  คน 
ผูขอลา -  คน 
ผูเขารวมประชุม  6  คน 
เริ่มประชุม     เวลา   08.30  น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลว  ผมนายเจษฎา  ภูระบัตร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดกลาว
เปดประชุมสภาฯ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่เขารวมการประชุมทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่ 4  ครัง้ที่  3  ประจําป  พ.ศ.  2560  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
-  ไมมี 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ.  2560 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  สําหรับรายงานการประชุม   สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา    สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.  2560   ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทาน
ลวงหนาไปแลวไมนอยกวาสามวัน  ทานสมาชิกสภาฯคงไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว  
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั้งน้ีหรือไม  

ที่ประชุม  ปรากฏวาไมมีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  ผมขอมติรับรอง
รายงานประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจาํป  พ.ศ.  2560  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยูในหองประชุมสภาฯ  จํานวน  21  ทาน  และทีป่ระชุมสภาฯมี
มติรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ.   2560  
เม่ือวันพธุที่  13  ธันวาคม  2560  ดังนี ้

 รับรองรายงานการประชมุ  จํานวน  21  เสียง 
 ไมรับรอง     จํานวน     -  เสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน    1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
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ระเบยีบวาระที ่ 3 กระทูถาม 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับกระทูถามผมมเีรื่องที่จะสอบถามทานนายก         เกี่ยวกับการใชรถยนต 
ประธานสภาฯ สวนกลางหรือรถสํานักงาน(รถดํา)  ตามที่ไดรับทราบขอมูลมาเมื่อชวงเชารถดําไมไดมารับ

นักเรียนตามปกติไมทราบวาเกิดจากสาเหตุใด  ก็ขอใหทางทานนายกไดช้ีแจงดวย 
นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับก็ขอตอบขอซักถามของทานประธานสภาฯ        สําหรับรถดําก็ไมไดออกรับเด็ก 
นายก อบต.หนองอิเฒานักเรียนจริงตามที่ทานประธานสภาฯไดสอบถาม   เน่ืองจากเราพ่ึงไดเปลี่ยนอะไหลรถยนตหลาย

รายการประกอบทางชางไดแจงวาถาเรานํารถยนตกลับมานํามันเครื่องอาจจะลดลงใหทําการ
เติมนํ้ามันเครื่อง  เมื่อชวงเชาจึงไดใหทางผูรับผิดชอบเวรในการขับรถรับสงเด็กนักเรียนไดนํารถ
ออกไปเติมนํ้ามันเครื่อง  จึงไมไดทําการออกรับเด็กนักเรียนเหมือนกับทุกวัน  แตพรุงน้ีก็จะ
ออกรับเด็กนักเรียนเหมือนเดิม  ก็ขอนําแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบเพียงเทาน้ีครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่ทานนายกไดนําเรียนช้ีแจง     ก็คงเกิดจากเหตุขัดของของรถยนตก็ขอฝาก 
ประธานสภาฯ ทางผูรับผิดชอบขับรถยนตรับเด็กนักเรียนขอใหเพ่ิมความระมัดระวังในการขับรถดวย  และให

ตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งที่ออกรับเด็ก  ผมไมอยากใหเกิดเหตุการณที่ไมดีก็ขอใหผูขับรถไดเนน
เรื่องความปลอดภัยทุกครั้ง   สําหรับกระทูถามสดมีทานใดมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม  ขอ
เชิญครับ 

นายสํารวย  กุนอก  ผมมีกระทูถามสดที่จะถามทานนายก อบต.หนองอิเฒา  เกี่ยวกับคาจางเหมาบริการ 
ส.อบต.หนองอิเฒา หมู 9บุคคล  ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดมีมติอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ไดต้ังไวทั้งหมดจํานวน  9  ราย  ๆ  ละ  6,000  
บาท  แตตามที่ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจางเหมาบริการจะปรับเพ่ิมคาจางเหมาบุคคลราย
ละ  9,000  บาท  ไมทราบวาเปนความจริงหรือไม  และการจางเหมาบริการไมไดจางตามที่
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดมีมติอนุมัติใหจางรายละ  6,000  บาท  ก็ขอให
ทานประธาสภาฯผานไปถึงทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาดวย  ก็ขอสอบถาม
เพียงเทาน้ีครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่ทานสํารวย  กุนอก  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที่ 9  ไดสอบถามถึงคาจาง 
ประธานสภาฯ เหมาบริการที่จะปรับเพ่ิมรายละ  9,000  บาท  จากเดิมรายละ  6,000  บาท  ก็ขอเชิญทาน

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดนําเรียนช้ีแจงถึงสาเหตุของการปรับเพ่ิมคาจาง
เหมาบริการใหที่ประชุมไดรับทราบดวย  ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับเรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  และผูเขารวม 
นายก อบต.หนองอิเฒา การประชุมทุกทาน  สําหรับคาจางเหมาบริการ  ซึ่งต้ังไวเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ

บุคคล  จํานวน  9  ราย  ๆ  ละ 6,000  บาท   
 สํานักปลัด 

1. นายมงคล  อินอุนโชติ  
2. นายกิตติ  ภูคงสี 
3. นายชัยรัตน  เหลาพร 
4. นายสําลี  แพงโพนทอง 
กองคลัง 
1. นางสาวรําไพ  หาญโงน 
2. นางสาวสุกัญญา  หมั่นสระเกษ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. นางสาวภิรม  ภูดานงัว 
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2. นางสําอาง  ภูหัวตลาด 
3. นายสมศักด์ิ  อุปภา 
ครับสําหรับคาจางเหมาบริการที่ปรับขึ้นรายละ  9,000  บาท  สวนตางที่เพ่ิมขึ้นรายละ  
3,000  บาท  ยังไมไดทําการโอนงบประมาณเน่ืองจากงบประมาณยังมีเพียงพอในการเบิก
คาจางเหมาบริการของแตละกอง  แตถาหากงบประมาณในคาจางเหมาบริการหมดก็จะขอ
อนุมัติโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินเดือนปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  ซึ่งไดต้ังงบประมาณไว  462,000  บาท  ซึ่งยังไมไดทําการเบิกจายเน่ืองจากยัง
ไมไดมีการเบิกจายเน่ืองจากปลัดอิสระ  ทินภัทรภิญโญกุล  ไดขอโอนยายไปยังเทศบาลตําบล
รองคํา  ก็จะนํางบประมาณในสวนน้ีมาเบิกจายคาจางเหมาบริการที่จะเพ่ิมขึ้น  และทางจาง
เหมาบริการก็ไดเขามาปรึกษาหารือกับทางคณะผูบริหาร  เก่ียวกับคาจางเหมาวาไมพอใชก็จะ
ขอปรับขึ้น  ซึ่งผมก็ไดปรึกษากับรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาวาสามารถ
ปรับเพ่ิมไดแตตองเพ่ิมปริมาณงานใหเพ่ิมมากขึ้น    ผมขอยกตัวอยางจางเหมารายนายกิตติ    
ภูคงสี   นายชัยรัตน  เหลาพร  นายสําลี  แพงโพนทอง  ตองอยูเวรยามทั้งกลางคืน  และ
ทํางานในชวงเวลาปกติก็ปรับเพ่ิมคาจางเหมาบริการ  ผมวาก็สมควรที่จะเพ่ิมใหสําหรับคนที่
ทํางานดี  ก็ไมไดทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการเพราะนํางบประมาณในหมวดเงินเดือน
ของปลัดองคการบริหารสวนตําบลที่ยังไมไดโอนยายมา  ผมก็ขอนําเรียนใหกับทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดรับทราบเพียงเทาน้ีครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ก็ขอสอบถามทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  วาทําไมถึงไมเบิก 
ประธานสภาฯ คาจางเหมาบริการตามที่ไดต้ังไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  

2561  หรือถาจะปรับเพ่ิมทําไมไมนําเขาพิจารณาตอนเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณประจําป
แตเมื่อเราไดอนุมัติขอบัญญัติฯแลวทําไมไมเบิกคาจางเหมาบริการตามที่ไดต้ังไวในขอบัญญัติ
และถาหากงบประมาณหมดจะโอนจากเงินเดือนปลัดองคการบิรหารสวนตําล  และถาปลัด
องคการบริหารสวนตําบลโอนยายมาจะเอางบประมาณมาจากไหนมาจาย  ก็ขอใหทานนายก
องคการบริหารสวนตําบลไดช้ีแจงดวย 

นายสุนทร  พิมพาคํา  สําหรับเงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลถาไมเพียงพอก็สามารถที่จะใขวิธีการ 
นายก อบต.หนองอิเฒา งบประมาณได  หรือขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไดผมวาก็ไมนาจะมีปญหาอะไร  ผมเห็นวาจาง

เหมาบริการทํางานหนักและไดคาตอบแทนนอยถาจะขึ้นคาจางเหมาใหเพ่ือเปนขวัญกําลังใจผม
วาก็เปนการดี 

นายสํารวย  กุนอก  ครับสําหรับการปรับเพ่ิมคาจางเหมาบริการ   ผมไมอยากใหมีการปรับเพ่ิมเน่ืองจาก 
ส.อบต.หนองอิเฒา หมู 9 เราไดต้ังงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  

อยากใหเบิกคาจางเหมาบริการตามที่ไดต้ังไว  แตถาจะปรับเพ่ิมถาเกิดอะไรขึ้นก็ขอใหทาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดรับผิดชอบดวย  เพราะสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไมเห็นดวยกับการปรับเพ่ิมคาจางเหมาบริการในครั้งน้ี  ก็ขอให
ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลไดคิดทบทวนใหดีดวยไมอยากใหเกิดอะไรที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาของเรา  ผมก็ขออภิปรายเพียงเทาน้ี 

นายสุนทร  พิมพาคํา  ถาเกิดปญหาอะไรขึ้นผมจะขอรับผิดชอบ  ผมเห็นวาเขาไดคาจางเหมาคอนขางนอยไม 
นายก อบต.หนองอิเฒา คอยพอใชและไดปรึกษาแลววาสามารถปรับเพ่ิมได  ผมวาก็ไมนาจะมีปญหาอะไร 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
-  ไมมี 
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ระเบยีบวาระที ่ ๕   เรื่องทีเ่สนอใหม 

๕.1  ญัตติพิจารณาการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลหนองอิเฒา 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณาการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน        และประชาชนตําบล 

หนองอิเฒา  ก็ขอใหทานนายกไดนําเรียนช้ีแจงใหกับที่ประชุมสภาฯไดรับทราบดวยครับ 
นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับสําหรับ   การจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลหนองอิเฒาของเรา   
นายก อบต.หนองอิเฒา ตามที่ผูอํานวยการกองคลังไดนําเรียนช้ีแจงถึงสถานะการคลังไปแลวเมื่อคราวประชุมสมัย

สามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  น้ัน  ทําใหเรายังไมสามารถที่จะจัดการแขงขันกีฬาตําบลได
เน่ืองจากงบประมาณที่จะใชในการจัดงานตามที่ไดต้ังงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป   งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ต้ังไว  85,000  บาท  ซึ่ งถือไดวาเปน
งบประมาณที่คอนขางมาก  ประกอบกับชวงน้ีเราตองกันไวสําหรับเงินเดือน  คาจาง  
คาตอบแทนของพวกเราจึงยังไมสามารถที่จะทําการจัดการแขงขันกีฬาได  ถาหากงบประมาณ
ไดรับการจัดสรรเขามาเมื่อไหรผมก็จะรีบดําเนินการเชิญประชุม  และเตรียมการแขงขันให
โดยเร็ว  ผมก็ขอนําเรียนใหกับที่ประชุมไดรับทราบเพียงเทาน้ีครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่ทานนายกไดนําเรียนช้ีแจง      เกี่ยวกับการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ 
ประธานสภาฯ ประชาชนตําบลหนองอิเฒาใหไดรับทราบก็คงตองชะลอการจัดงานออกไปกอนถางบประมาณ

ไดรับการจัดสรรเขามาเมื่อไหรเราคอยหารือกันวาจะจัดชวงใด  กีฬาประเภทใดบางที่จะทําการ
แขงขัน  และจะทําการแขงขันกี่วัน  ขอชะลอการจัดงานออกไปโดยไมมีกําหนดครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.2  ญัตติพิจารณาโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2561 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับสําหรับญัตติพิจารณาโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่        ของคณะ 
ประธานสภาฯ ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงาน

จาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ก็ขอใหทานนายกไดนําเรียนช้ีแจงใหกับที่ประชุมสภา
ฯไดรับทราบดวยวาจะสามารถดําเนินการชวงน้ีไดหรือไม  ก็ขอใหทานนายกไดนําเรียนช้ีแจง
ตอที่ประชุมดวยครับ  ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  พิมพาคํา  ครับสําหรับคาใชจายในฝกบรมและศึกษาดูงานของเรา     ก็คงเหมือนกับการจัดงาน 
นายก อบต.หนองอิเฒา กีฬาประชาชนตําบลหนองอิเฒา  เน่ืองจากงบประมาณยังไมไดรับการจัดสรรและตองกันเงินไว

สําหรับเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนของเราจึงยังไมสามารถดําเนินโครงการตาง  ๆ  ไดแต  
ถาหากงบประมาณไดรับการจัดสรรเขามาเมื่อไหรผมก็จะรีบดําเนินการเชิญประชุม  และให
ทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรีบจัดทําโครงการเสนอทันที  ผมก็ขอนําเรียนใหกับที่ประชุมไดรับ
ทราบเพียงเทาน้ีครับ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับตามที่ทานนายกไดนําเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับ     โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอก 
ประธานสภาฯ สถานที่  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ใหไดรับทราบก็คงตองชะลอการจัดงานออกไป

กอนถางบประมาณไดรับการจัดสรรเขามาเมื่อไหรเราคอยหารือกันวาจะจัดอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ในชวงใด แตในตอนน้ีก็คงตองขอชะลอการจัดงานออกไปโดยไมมีกําหนดครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3  ญัตติกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สมัยสามัญ  
ประจําป  พ.ศ.  2561 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ครับก็ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา      ไดช้ีแจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ ขอกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปพ.ศ.2561 ใหที่ประชุมไดรับทราบ 
นางคําไพ  ภูดีบุตร  คะสําหรับระเบียบที่เกี่ยวของในการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป      มีดังน้ี 
เลขานุการสภาฯ 1.   ตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และแกไข

เพิ่มเติมจนถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มาตรา  53  ระบุวา  ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  แตตองไมเกินสี่
สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง  ๆ  ใหมีกําหนดไดไมเกินสิบหาวัน  แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  2547   
และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2554    
ขอ  11  ระบุวาเมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลวใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภาทองถิ่น  
เลขานุการสภาทองถิ่น  และใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องกา
ประชุมสมัยสามัญ  ดังน้ี 
 สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปน้ันจะมี
สมัยประชุมสามัญประจําปกีส่มัย  แตละสมัยในปน้ันจะเริ่มเมื่อใด  แตละสมัยในปน้ันกําหนดกี่
วัน  กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  และมีกําหนด
กี่วัน  การกําหนดสมัยประชุม  และวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นน้ันกําหนด 
ขอ  21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปน้ัน  วันเริ่มสมยัประชุมสามัญประจําปถัดไป  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถดัไป  ใหประธานสภาทองถิ่นนํา
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละปโดยใหนําความในขอ  11  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่นพรอม
ทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว  หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกในปถดัไปไว  หรอืมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจําป         หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจําปที่กาํหนดไวแลว          ใหประธานสภา
ทองถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน  หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได   ไมทราบ
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทานใด จะสอบถามเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุม
สมัยสามญัประจําป  พ.ศ.  2561  หรือไม  ถาไมมผีมขอมติที่ประชุมสภาวาจะกําหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญกี่สมัย  ขอเชิญเสนอคะ 

นายเจษฎา  ภูระบัตร  ในระเบียบวาระน้ี      ผมจึงขอนําเรียนปรึกษาในที่ประชุมสภาฯแหงน้ีวาการกําหนด 
ประธานสภาฯ จํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําประยะเวลาและเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละ

สมัยในปน้ัน  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  ขอใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทุกทานไดเสนอในที่ประชุมดวย 
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นายสํารวย  กุนอก  กราบเรยีนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  และผูเขารวมการ 
รองประธานสภาฯ ประชุมทุกคน  ผมนายสํารวย  กุนอก  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่ 9  บานหนองอิเฒา  ผมขอ

เสนอใหกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2561  และกําหนดวันเริ่มตนและวันสิ้นสุด
ของแตละสมัย  ดังน้ี 

  สมัยที่  1  ระหวางวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ  2561 
  สมัยที่  2  ระหวางวันที่  1 – 15  เมษายน  2561 
  สมัยที่  3  ระหวางวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2561 
  สมัยที่  4  ระหวางวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2561 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผูรับรองตามที่ทานสํารวย  กุนอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒา  หมูที่  9  ไดเสนอมา   จํานวน  2  ทาน 
นางศิรลิักษณ  อุปภา  ขออนุญาตคะ  ดิฉันนางศิรลิักษณ  อุปภา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  หมูที่  4  ขอรับรองตามที่ทานสํารวย  กุนอก  เสนอมา 
นายสุรศักด์ิ  พวงมะล ิ  ขออนุญาตครับ  ผมนายสรุศักด์ิ  พวงมะลิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  หมูที่  9  ขอรับรองตามที่ทานสํารวย  กุนอก  เสนอมา 
นายเจษฎา ภูระบัตร มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ  
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  และผูเขารวมการ

ประชุมทุกคน   ผมนายสิงหโต  ภูหัวดอน  ส.อบต.หนองอิเฒา  หมูที ่  6   บานดอนกลอย   
ผมขอเสนอใหกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  พ.ศ.  2561  และกําหนดวันเริ่มตนและวัน
สิ้นสุดของแตละสมัย  ดังน้ี 

    สมัยที่  1  ระหวางวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ  2561 
  สมัยที่  2  ระหวางวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2561 
  สมัยที่  3  ระหวางวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2561 
  สมัยที่  4  ระหวางวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2561 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  ขอผูรับรองตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ หนองอิเฒา  หมูที่  6  ไดเสนอมา   จํานวน  2  ทาน 
นายประเสริฐ  พรมมา  ขออนุญาตครับ  ดิฉันนายประเสริฐ  พรมมา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองอิเฒา  หมูที่  11  ขอรบัรองตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  เสนอมา 
นายคําผัน  ภูจําปา  ขออนุญาตครับ  ผมนายคําผัน  ภูจําปา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิ

เฒา  หมูที ่ 7  ขอรับรองตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  เสนอมา 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา          ทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม 
ที่ประชุม   ที่ประชุมไดปรึกษาหารือกันเปนเวลาพอสมควรแลวปรากฏวาไมมี 
นายเจษฎา  ภูระบัตร  เมื่อไมมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาทานใด          จะเสนอ 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม  หรอืมีความคิดเห็นอีก  ตามทีท่านสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา

ไดเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป  พ.ศ.  2561   จํานวน  2  ทาน  ผมจะขอมติตามที่ทานได
เสนอดังน้ี 

 นายสํารวย  กุนอก  เสนอ 
สมัยที่  1  ระหวางวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ  2561 

  สมัยที่  2  ระหวางวันที่  1 – 15  เมษายน  2561 
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สมัยที่  3  ระหวางวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2561 

  สมัยที่  4  ระหวางวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2561 
นายสิงหโต  ภูหัวดอน  เสนอ 

  สมัยที่  1  ระหวางวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ  2561 
  สมัยที่  2  ระหวางวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2561 
  สมัยที่  3  ระหวางวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2561 
  สมัยที่  4  ระหวางวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2561 
   ผมขอมติที่ประชุมดวยการยกมือครับ 
ที่ประชุม  ตามที่ทานสํารวย  กุนอก  เสนอ    จํานวน   1  เสียง 
   ตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน  เสนอ  จํานวน  20  เสียง 

สรุป  การกาํหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2561    ตามที่ทานสิงหโต  ภูหัวดอน     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาเสนอ  คือ 

  สมัยที่  1  ระหวางวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ  2561 
  สมัยที่  2  ระหวางวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2561 
  สมัยที่  3  ระหวางวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2561 
  สมัยที่  4  ระหวางวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2561 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
-  ไมมี 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

(ลงชื่อ)   คําไพ   ภูดีบุตร   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางคําไพ   ภูดีบุตร) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
(ลงชื่อ)  เจษฎา   ภูระบัตร  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

         ( นายเจษฎา  ภูระบัตร) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  3 ประจําป พ.ศ. 2560 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  18  ธันวาคม  2560 

จึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สิงหโต  ภูหัวดอน  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสิงหโต  ภูหัวดอน) 

ลงชื่อ  สาํรวย  กุนอก  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสํารวย  กุนอก) 

ลงชื่อ  พุฒ  คําแหงพล  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
         (นายพุฒ  คําแหงพล) 
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