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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
สมัยสามัญท่ี  ๓  ครั้งที่  ๑/๒๕61 

วันที่  ๑5  สิงหาคม  ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายสอาด  ส่างแป่     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.  นายศรีพัน    นันทา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
3.  นายพิชาญ    ปัญญามงคล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๑ 
4.  นายจ านง  ศิริ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๒ 
5.  นายนพรัตน์            มอยเรือน                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๒ 
6.   นายอดิศร         สุขสวัสดีชีวิน        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
7.  นายสมฤทธิ์     ค ามา                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
8.  นายประหยัด   บุญธรรม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
9.   นายศรีโทน         วียะ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
10.  นายนิกร       บุญสุวรรณ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  5 
11. นายอมรศักดิ์            เบญจพลาภรณ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  5 
12. นายประสิทธิ์    กันธิยะ                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  6 
13. นายศุภโชค            ประไพวรรณ               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  6   
๑4. นายรังสรรค์      กันธิยะ                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๗ 
๑5. นางวาริน             บุญมานันท์          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  8 
๑6. นายอนัน             ขอดค า                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๙ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายณพลเดช  ปันเรือน                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.  นายอุ่นเรือน   มานิ่ม    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
3.  นางอุบลรัตน์    มูลประเสริฐ                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
4.  นางจิริยา  มูลประเสริฐ                       ผู้อ านวยการคลัง 
5.  นายสานิต  เสริมเกษม                               ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7.  นางสาวพิมพ์ภินันท์  อพันลิขิต                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
                    กล่าวสวัสดี ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านกาด และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   
 วันนี้ประชุมสภา สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ ๑/๒๕61 มีทั้งหมด 7 วาระ  วันนี้สมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุมครบ
ทุกคนครับ   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561  
เลขาสภา อบต.บ้านกาด : นายพิชาญ  ปัญญามงคล 
  อ่านบันทึกรายงานการประชุม   สมัยวิสามัญที่  ครั้งที่ ๑/๒๕61 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  ๒๕61  
ให้สมาชิกได้รับทราบ และได้สอบถามทางสมาชิกท่านใดจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ๑5  เสียง งดออกเสียง  1 เสียง  
 

วาระท่ี ๓  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  
(วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ)  
เลขานุการสภา อบต.บ้านกาด  : นายพิชาญ  ปัญญามงคล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น” พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 46 “พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด :  นายณพลเดช  ปันเรือน 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ในระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕62  เพ่ือแสดงถึงการประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ในปีงบประมาณจะ
มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบ้างบางส่วน  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 ประมาณการไว้  
23,567,85๐ บาท  เพ่ือที่จะได้ด าเนินการตามโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนา อบต.บ้านกาด  ดังนั้นจึงขอเสนอต่อสภา
ให้รับทราบหลักการต่อไป ซึ่งตอนนี้สถานะการคลังของ อบต.บ้านกาด ณ วันที่  ๓1 กรกฎาคม ๒๕61                
( ดูตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ ๑ ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  
๒๕60 ประกอบ) 
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  ส าหรับส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕62 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ( ดูตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่)   ใน
ส่วนนี้เป็นบทสรุปทั้งหมด เพ่ือให้เป็นไปตามร่างข้อบัญญัติฯนี้  รายละเอียดจะมีในรายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ตาม
งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  23,448,85๐ บาท  แยกเป็นแผนงาน ๙ แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
เป็นเงิน 11,041,49๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน  461,43๐  บาท  แผนงานการศึกษา 
เป็นเงิน 2,123,180 บาท  แผนงานสาธารณสุข เป็นเงิน  459,46๐  บาท แผนงานเคหะและชุมชน  เป็นเงิน  
3,093,35๐ บาท  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เป็นเงิน 155,๐๐๐ บาท แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นเงิน 382,0๐๐  บาท   แผนงานการเกษตร เป็นเงิน  40,700 บาท แผนงานงบ
กลาง เป็นเงิน  5,811,24๐ บาท สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ  
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะ
มีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญเลขานุการสภา 
อบต.  
เลขานุการสภา อบต.บ้านกาด  : นายพิชาญ  ปัญญามงคล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 48 “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ” 
ข้อ 49 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้
ว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด  (วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ)  ๑6  เสียง  (รวมประธานสภา) 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  เป็นอันว่าที่ประชุมสภา อบต.แห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วาระท่ี 1 จ านวน 16 เสียง (รวมประธานสภา) 
  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 วาระที่ 1 
ขั้นตอนรับหลักการและ ล าดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภา อบต.บ้านกาด  : นายพิชาญ  ปัญญามงคล  
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 45 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้” 
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
ข้อ 49 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 
ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเป็นการ
ด่วน  
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน ควรจะก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน และควรมีการคัดเลือกกรรมการแปรญัตติกี่คน และ
สมาชิกท่านใดควรได้เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติ
ต่อไป ขอเชิญครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 :นายพิชาญ  ปัญญามงคล 
  ผมขอเสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 วัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ 17 – 19  สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 
17.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านกาด 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ผู้รับรอง 1. นายพิชาญ  ปัญญามงคล สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 (ยกมือ) 
    2. นางวาริน  บุญมานันท์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 (ยกมือ) 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอ 
ของท่านพิชาญ ว่า สภาก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ รวม 3 วัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภา อบต.บ้านกาด 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติใน
ครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้าง นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านกาด  : นายพิชาญ  ปัญญามงคล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
                   (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 
                   (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 :นายสมฤทธิ์  ค ามา 
  ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติในครั้งนี้ จ านวน 3 คน 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  ผู้รับรอง 1. นายศรีโทน  วียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 (ยกมือ) 
    2. นายประสิทธิ์  กันธิยะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 (ยกมือ) 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอ 
ของท่านพิชาญ ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ 
จ านวน 3 คน 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ เรียงตามล าดับจน
ครบ 3 คน ขอเชิญครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 : นายพิชาญ  ปัญญามงคล  

ผมขอเสนอ นายนพรัตน์  มอยเรือน สมาชิก.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติใน 
การท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ผู้รับรอง  ๑. นายนิกร  บุญสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 (ยกมือ) 
             ๒. นายสมฤทธิ์  ค ามา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 (ยกมือ) 
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ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่  

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา อบต.แห่งนี้มีมติ 
เห็นชอบให้ นายจ านง  ศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 คนที่ 1 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอเชิญ
ครับ 
นายศรีพัน  นันทา : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

ผมขอเสนอ  นายจ านง  ศิริ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในการท าหน้าที่แปรญัตตริ่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ผู้รับรอง   ๑. นายนพรัตน์  มอยเรือน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 (ยกมือ) 
             ๒. นายประหยัด  บุญธรรม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 (ยกมือ) 

ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่  

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา อบต.แห่งนี้มีมติ 
เห็นชอบให้ นายวุฒิพงศ์  พิทักษ์กุลชล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 คนที่ 2 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอเชิญ
ครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  : นายศุภโชค  ประไพวรรณ  

ผมขอเสนอ  นายสมฤทธิ์  ค ามา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ผู้รับรอง ๑. นายอนัน  ขอดค า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 (ยกมือ) 
           ๒. นายศรีโทน  วียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 (ยกมือ) 
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ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ผู้รับรองถูกต้อง 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ 

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา อบต.แห่งนี้มีมติ 
เห็นชอบให้ นายสมฤทธิ์  ค ามา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 คนที่ 3 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอชื่อ  ส.อบต.นพรัตน์  มอย
เรือน ส.อบต.จ านง  ศิริ และ ส.อบต.สมฤทธิ์  ค ามา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ก่อนจะเข้า ระเบียบวาระท่ี 4 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผมขอพักการประชุม
ชั่วคราว 10 นาที โดยจะเริ่มประชุมต่อในเวลา 11.00 น. 
 

พัก 10 นาที    ต้ังแต่เวลา 10.50 น.     ถึงเวลา 11.00 น. 
 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  เมื่อสมาชิกสภา ฯ เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมต่อเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระ
ต่อไป 
เลขานุการสภา อบต.บ้านกาด  : นายพิชาญ  ปัญญามงคล 
  ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งแล้ว ทั้ง 3 ท่าน สรุปว่า ขอนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในวันที่  
21  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงขอแจ้งให้
ท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่ 
  ผมขอนัดประชุมสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้ งที่ 2 
ประจ าปี 2561 ในวันที่ 23  สิงหาคม 2561  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด เพ่ือพิจารณาร่างร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี  ๔  ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ     
  - จากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ   วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 35,030 เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
21,000  บาท 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน :  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว 
    ส าหรับการโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งรายการใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ให้เจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานปลัด เนื่องจากเครื่องเดิมไม่สามารถใช้การได้ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณเพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
จ านวน 1 เครื่อง  15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 
วาระท่ี  ๕  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

- โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ 1 ปริมาณงาน  กว้าง  3.00 
 เมตร  ยาว  730  เมตร งบประมาณ 1,800,000 บาท      
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
                    รายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ 1 ปริมาณงาน  
กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  730  เมตร งบประมาณ 1,800,000 บาท  พอดีมีหนังสือสั่งการตามที่เคยยกมือขอมติ
ในที่ประชุมครั้งหนึ่งแต่ขาดขั้นตอนการน าเข้าสภาฯ ผมมีรายละเอียดตามหนังสือสั่งการ 5 ฉบับ คือ  

ฉบับที่   1   ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
ฉบับที่   2   ลงวันที่ 4  มกราคม 2561 
ฉบับที่   3   ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561    
ฉบับที่   4   ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561    
ฉบับที่   5   ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 

ในวาระนี้มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ    
 
นายนพรัตน์  มอยเรือน สมาชิกสภา อบต. บ้านกาด หมู่ 2     

       ผมขอสอบถามว่า ณ  ตอนนี้ยอดเงินสระสมทั้งหมดที่สามารถเบิกจ่ายได้ที่จะด าเนินโครงการพ้ืนฐาน 
ที่เบิกจ่ายได้ทั้งหมดมียอดเงินเท่าไหร่ 
 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
ขอชี้แจงดังนี้ ครับ ก่อนที่ สภาฯ จะลงมติเมื่อ เดือนเมษายน ที่ผ่านมา ทางกองคลังได้ชี้แจงยอดเงินที่สามารถใช้ได้
ทั้งหมด 5 ล้านกว่าบาท ยังไงขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผอ.กองคลังครับ 
 
 
 
 



9 

 

นางจิริยา  มูลประเสริฐ ผู้อ านวยการกองคลัง 
       ส าหรับยอดเงิน  18 ล้านบาท ณ ตอนนี้มีไม่ถึงแล้ว เพราะครั้งแรกเบิกจ่ายไป 8 โครงการ เป็นเงิน

ประมาณ 2 ล้านบาท และตอนนี้ที่ก าลังด าเนินการอีก 23 โครงการ เป็นเงินอีกประมาณ 5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 7 ล้านกว่าบาท ซึ่งตอนนี้ทางกองคลังได้ท ารายงานงบประมาณเงินสะสม รายงานให้ทางอ าเภอเหมือ
ประมาณ  8 ล้านบาท คือ ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงระยะเวลาลดลง ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง ที่กันเงินไว้ ประมาณ 3 เดือน 
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าเบี้ยยังชีพ รายจ่ายประจ าทุกอย่างของ อบต.  ถ้าจะสั่งจ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้ ด้วย
ระยะเวลาคงไม่ทัน เพราะตามโครงการฯ งบประมาณเบิกจ่าย 1,800,000 บาท มีขั้นตอนในการด าเนินการ
เบิกจ่ายหลายขั้นตอน เช่นการท า e-Auction  ต้องใช้เวลาท า 20 กว่าวัน ระยะเวลาจะสิ้นปีงบประมาณ และ
ตอนนี้กองคลังงานมีปริมาณเยอะท าไม่ทัน ดังนั้นจึงอยากจะขอเลื่อนไปท าปีงบประมาณ 2562 เพราะการสั่ง
จ่ายเงินสะสมขออนุมัติได้ปีต่อปีไม่สามารถกันเงินไว้ได้ค่ะ 

 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
ผู้ที่ถอนญัตติได้นั้น คือ ผู้ขอเสนอญัตติ คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ซึ่งได้ถามนายกฯในที่ประชุม
สภาฯ แล้วว่าจะขอถอนญัตติหรือไม่  นายกฯ ไม่ขอถอนญัตติ 
 
เลขานุการสภา อบต.บ้านกาด  : นายพิชาญ  ปัญญามงคล 

    ตามที่ทางเจ้าหน้าที่การคลังชี้แจงรายละเอียด จ่ายเงินสะสมขออนุมัติได้ปีต่อปีไม่สามารถกันเงินไว้ได้ 
ดังนั้นผมคิดว่า ท าในปีงบประมาณ 2562 น าเรื่องเข้าสภาฯ ขอมติที่สภาฯ ใหม่อีกที่เพราะเดือน ตุลาคม  ก็จะมี
การประชุมสภาฯ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 5 เสียง  รายช่ือดังนี้ 

๑.  นายสอาด  ส่างแป่    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.  นายศรีพัน    นันทา    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
3.  นายพิชาญ    ปัญญามงคล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่   ๑ 
4.  นายสมฤทธิ์     ค ามา                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
5.   นายประหยัด         บุญธรรม            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี   4   

ไม่เห็นชอบ 1 เสียง  คือ  
๑. นายอนนั             ขอดค า                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๙ 

 

งดออกเสียง   รายช่ือดังนี้ 
1.  นายจ านง  ศิร ิ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๒ 
2.  นายนพรัตน์            มอยเรือน            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  ๒ 
3.   นายอดิศร         สุขสวัสดีชีวิน        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
4.  นายศรีโทน    วียะ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
5.  นายนิกร       บุญสุวรรณ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  5 
6. นายอมรศักดิ์            เบญจพลาภรณ์      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  5 
7. นายประสิทธิ์    กันธิยะ                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  6 
8. นายศุภโชค              ประไพวรรณ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  6   
9. นายรังสรรค์             กันธิยะ                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  ๗ 
๑0. นางวาริน             บุญมานันท์            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  8 
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ระเบียบวาระท่ี   6     กระทู้ถาม 

- ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ึ  7   เรื่องอ่ืนๆ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด :  นายณพลเดช  ปันเรือน 

ทางอบต. ได้ท าหนังสือขออาคารผู้อายุ ณ ตอนนี้ได้งบประมาณปี 2562  งบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท 
เพ่ือด าเนินท าอาคารที่ท าการผู้สูงอายุ แต่พ้ืนของทางอบต. มีไม่เพียงพอ และได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้
น าเข้าแผนฯถ้าได้งบประมาณมาแล้วจะด าเนินสร้างที่ไหน จึงอยากเรียนปรึกษาทางสภา ซึ่งตอนนี้มีที่ดินข้างเคียงที่
เราสามารถด าเนินการสร้างได้ ให้เจ้าของที่ยื่นราคาประเมินเอกสารหลักฐาน มายื่น แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มายื่น 
อยากจะขอปรึกษาหารือทางสภา ไว้เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมในวันข้างหน้าครับ 
 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่   เรื่องจัดซื้อที่ดินขอเลื่อนไว้พิจารณาในครั้งหน้า และมีเรื่อง
ฝากแจ้งงานบริหารงานทั่วไป ในวันประชุมหัวหน้าส่วนเดือนต่อไป เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้า ควรจะด าเนินการอย่างไร
เพ่ือให้แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 
 
ไม่ทราบว่าสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมในวันนี้ และขอบคุณสมาชิกฯทุก
ท่าน ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าประชุมในครั้งนี้ 
         
ปิดประชุมเวลา   ๑2.15  น.   
                                                                           
                                     (ลงชื่อ)                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                 (นายพิชาญ  ปัญญามงคล) 
                                                      เลขานุการสภาฯ 
 
                                      (ลงชื่อ                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายจ านง  ศิริ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
  
 

                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวาริน   บุญมานันท์) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
                                    
                                     (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
                                                   (นายศุภโชค   ประไพวรรณ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 
                                      (ลงชื่อ)                                       
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                                                     (นายสอาด  ส่างแป่) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
                                                   (นายศุภโชค   ประไพวรรณ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 

สภา อบต.บ้านกาด มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕60  
ในการประชุมเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  ๒๕60  ในสมัยสามัญที่  ๔  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕60  มีก าหนด
ระยะเวลา ๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๑ – ๒๕  ตุลาคม  ๒๕60 
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                                      (ลงชื่อ)                                       
                                                     (นายสอาด  ส่างแป่) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   

 

 

 

 

 


