
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู    

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔     
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

........................................................ 
ผู้เข้าประชุม 

๑.  นายชาตรี  เรือนทอง  ตำแหน่ง  ประธานสภาอบต.ลำภู 
๒.  นายมาคตาร์  กะจิ  ตำแหน่ง  รองประธานสภาอบต.ลำภู 
๓.  นายสวุฒ ิ แก้วสกุล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑ 

      ๔.  นายสุทิน  อินเอิบ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๒ 
๕.  นายรอแซะ  ยะโก๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 

 ๖.  น.ส.นิซะ  มะลี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
          ๗.  นายก้าน  จันทร์หอม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔                
          ๘.  นายวินัย  คงสุวรรณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
          ๙.  นายเจะดอเลาะ  เจะโก๊ะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
        ๑๐.  นางสาปีน๊ะ  ดอเลาะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕  
        ๑๑.  นายมาสุกรี  เจะเลาะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
        ๑๒.  นายโยฮัน  สน ิ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
        ๑๓.  นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗ 
        ๑๔.  นายนิอูมา วาเต๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
        ๑๕.  นายมามะ  มะดัน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘          
        ๑๖.  นายเจะกอเซ็ง  เจะเต๊ะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
        ๑๗.  นายจรูญ จันทร์แดง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
        ๑๘.  นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐     
        ๑๙.  นายนาวี  บินตาเย๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑ 
        ๒๐.  นายธนัทนน  วันมหามาตร ตำแหน่ง  เลขานุการสภาอบต.ลำภ ู
ผู้ขาดประชุม 

๑. นายอาแว  มูดอ  ตำแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายอำมร  เทพกำเนิด  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๒.  นายอูเซ็ง  เจ๊ะแว   ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๓.  นายยะยา  เปาะสา   ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๔.  นายบือราเฮง  อาลี   ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๔.  นางสาวภคพร  เดอรามันห์  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
๕.  นางสาวรอฮีมะ สาแม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  

/๖. นางอุษณา... 



-๒-              
๖.  นางอุษณา  อินทมาศ   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด   

 ๗.  นางจิตติมา  จันทร์เจียม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 ๘. นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ๙.  นางอนงค์  ดำแป้น   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ๑๐.  นางสุเพียงพร เพชรทอง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ      
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๕  น. 
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓      
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ 
ท่าน จาก ๑๙ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู           
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู คณะผู้บริหารอบต. ลำภู 
รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓     
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔  
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม  
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพธุ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ 
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ได้
จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภูแล้ว นัน้       
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

/ดังนั้น... 



-๓- 
   ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงาน  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแห่งนี้ 
เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ด้วยครับ 
   หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อ     
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ให้แก้ไข
เพ่ิมเติม  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ตรวจสอบรายงาน     
การประชุม ๕ นาที หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ 
   ตามท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภา         
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หรือไม่   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอ
เสนอแก้ไข ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗    
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ๔.๑ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ         
ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
นายจรูญ จันทร์แดง 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจรูญ จันทร์แดง ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอรายงานผล         
การประชุมคณะกรรมการ ดังนี้  
   ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีมติในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ      
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย                                

๑. นายจรูญ จันทร์แดง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  
/๒. นายแวอายีมัน... 



-๔- 
๒. นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  
๓. นายสวุฒิ แก้วสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
โดยกำหนดแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ พร้อมนำร่างข้อบัญญัติรายงานบันทึกความเห็น
คืนประธานสภาฯ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู พิจารณาต่อไป 
   ซึ่งช่วงระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู             
ได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู ปรากฏว่าไมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิมของ
ข้อบัญญัติฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม และรับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ๕.๑ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒        
ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุมรับทราบ  
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕            
ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ มีระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและ   
มติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
นั้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                                                       
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น                              /ข้อ ๕๑ ในการพิจารณา... 



-๕- 
   ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ 
เป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข   
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
   ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่อง 
ก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา
ใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ 
อ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
   ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม   
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน   
วันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
   ในการประชุมต่อวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 
นายชาตรี  เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ        
หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม จะขอมติที่ประชุมเพ่ือผ่านวาระที่ ๒ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒ 
   ๕.๒ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๓        
ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุมรับทราบ  
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระ   
ที่ ๓  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ มีระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร                                /ในการพิจารณา... 



-๖- 
   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ซึ่งในวาระที่ ๓ นี้ เป็นการลงมติให้ความ
เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะเสนอนายอำเภอ
เมืองนราธิวาส เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูต่อไป     
จึงขอให้ที่ประชุมได้มีมติในวาระท่ี ๓ นี้ด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๕.๓  ขออนุมัติกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การพิจารณาขออนุมัติกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุมรับทราบ  
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  การพิจารณาขออนุมัติกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีระเบียบ        
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   ระเบียบ/กฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)         
พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน 
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
   กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม    
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้น      
ตกเป็นเงินสะสม”  

/สำนักปลัด... 



-๗- 
ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ขออนุมัติกันเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

รถดับเพลิงและกู้ภัย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑   
นายชาตรี  เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม               
นายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ การขออนุมัติกันเงินเพ่ือจัดซื้อรถดับเพลิงและกู้ภัย       
ตามเหตุผล ก่อนตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถดับเพลิง ทำไมผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียด   
ในการจัดซื้อรถดับเพลิง ว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจากผู้ประกอบการที่ไหน ราคาจำนวนเท่าไร หากมีการ
วางแผนการจัดซื้อตั้งแต่ต้นปีงบประมาณก็จะสามารถจัดซื้อได้ทันภายในปีงบประมาณ  แต่กรณีนี้ไม่มีการ
วางแผนในการจัดซื้อ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ ห้วงเวลาในการจัดซื้อรถดับเพลิง ประมาณ ๒ – ๓ 
เดือน จะดำเนนิการเสร็จสิ้นกระบวนการหรือไม่  ในฐานะผู้ปฏิบัติจะดำเนินการเสร็จหรือไม่ กรณีเกิดภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ขึ้นในพ้ืนที่ตำบลลำภูหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  จะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันต่อ
สถานการณ์  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม               
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ งานป้องกันฯ มีบุคลากรพร้อมในการปฏิบัติงาน          
แต่ขาดรถดับเพลิงที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน สาเหตุเพราะความล่าช้าในการจัดซื้อหรือไม่ ทำไมไม่มีการวางแผน
และเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อรถดับเพลิงไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ
รถดับเพลิง จะดำเนินการได้เมื่อไร 
นายยะยา เปาะสา 
รองนายกอบต.ฯ   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม               
นายยะยา เปาะสา รองนายกอบต. ลำภู การจัดซื้อรถดับเพลิง อบต. ใกล้เคียง ยังไม่มีการจัดซื้อ ขอขอบคุณ
สภาอบต. ลำภู ที่อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อรถดับเพลิง ฝากปลัดอบต. ลำภู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง    
ให้รีบดำเนินการจัดซื้อรถดับเพลิงต่อไป 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ    
ท่านใดท่ีเห็นชอบอนุมัติกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย 
มติที่ประชุม  ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห ็นชอบอนุมัติ ก ันเง ิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที ่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติ กันเงิน ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว                                                                /ระเบียบวาระท่ี ๖...  



-๘-  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญสมาชิกสภาอบต. ลำภู ทุกหมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล เสนอแนะ
หรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ โดยให้นายกอบต. ลำภู และผู้ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม ขอเรียนเชิญ 
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน       
นางสุเพียงพร เพชรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตามหนังสือแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น จากการประชุมสภาฯ ในครั้งที่ผ่านมา ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ดำเนินการ
ปรึกษาหารือกับผู้นำหมู่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่บ้านว่าจะเสนอโครงการใดบ้างที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และขอให้ท่านประสานกับกองช่าง ในการลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจ
โครงการที่จะดำเนินการ จากการสอบถามจากผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งว่าได้ลงพ้ืนที่สำรวจครบทุกหมู่บ้าน
แล้ว ขอให้ท่านพิจารณาแต่ละโครงการ ว่าโครงการใดท่ีมีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ดำเนินการ โดยให้จัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการว่าจะบรรจุไว้ในปีงบประมาณใดบ้าง โดยที่ไม่ต้อง
ดำเนินการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว นอกจากกรณีเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นจริง 
หรือเป็นโครงการทีเ่สนอใหม่ หรือโครงการที่มีการแก้ไขโครงการ เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจมาแล้ว   
ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เพราะงานแผนฯ จะรีบดำเนินการจัดทำเอกสาร
และดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และเสนอ
สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายมูฮำหมัด 
สุขเสนีย์ ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครบทุกหมู่บ้านแล้ว รอประมาณการราคาตามแบบ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว     
จะรีบแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านทราบ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของโครงการแต่ละโครงการว่าจะบรรจุ
โครงการไว้ในปีงบประมาณใดต่อไป 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายธนัทนน 
วันมหามาตร ปลัดอบต.ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
มีโครงการบางโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น
อบต. ลำภู โดยผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องรีบดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยจัดทำประชาคมประจำหมู่บ้าน ประชุม สอบถาม
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงไม่ต้อง
ดำเนินการ    จัดประชาคมหมู่บ้าน โครงการที่จะเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน จะต้องประสานกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ปรึกษาหารือว่าต้องการโครงการใดบ้าง  

/ที่จะบรรจุ... 



-๙- 
ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตอ่ไป ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน 
คัดเลือกโครงการมาจากแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) สำหรับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หรือจะเสนอโครงการใหม่ก็ได้ โดยจะเสนอสภาพิจารณาเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม               
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ สอบถามเรื่องต่าง ดังนี้ 

๑. วารสารประชาสัมพันธ์ของอบต. ลำภู โครงการของศาสนาอิสลาม มีจำนวน 
หลายโครงการ เสนอให้ปรากฏโครงการจำนวนหลายโครงการในวารสารประชาสัมพันธ์ด้วย และให้ปรากฏ   
รูปมัสยิดไว้ด้วย 

๒. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ดำเนินการแล้วหรือไม่ 
๓. การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของอบต. ลำภู เสนอให้ 

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการทุกโครงการ ตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้องตามปริมาณงานและรูปแบบ
การก่อสร้างของแต่ละโครงการ 

๔. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำของแต่ละหมู่บ้าน อบต. ลำภู จะดำเนินการ 
ก่อสร้างความยาว ปีละ ๑๐๐ เมตร โดยจะก่อสร้างต่อเนื่อง ฝากให้ผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานจ้างในการ 
ก่อสร้างคูระบายน้ำติดต่อกันเป็นแนวเดียวกันและสามารถระบายน้ำได้ดี 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายธนัทนน 
วันมหามาตร ปลัดอบต.ฯ ขอชี้แจงขอสอบถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ดังนี้ 
   วารสารประชาสัมพันธ์ของอบต. ลำภู ปรากฏรูปพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส       
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลลำภู สำหรับรูปมัสยิดจะลงรูปภาพมัสยิดในการจัดทำวารสาร
ประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไป 
   การตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของ
อบต. ลำภู คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จะต้องดำเนินการตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้องตามแบบและปริมาณ
งานของแต่ละโครงการ 
   การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างดำเนินการอุดหนุนงบประมาณ   
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส เพ่ือดำเนินการต่อไป 
   โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่อง ให้ดำเนินการก่อสร้าง   
คูระบายน้ำให้อยู่ในระดับเดียวกันและสามารถระบายน้ำไปในทิศทางเดียวกัน ฝากกองช่าง ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ให้ตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้องตามรูปแบบและงบประมาณในการ
ดำเนินการด้วย 
   การดำเนินการโครงการ การตรวจสอบ การควบคุมงานอาจล่าช้า แต่การดำเนินการ
โครงการก่อสร้าง ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด 

/นายมูฮำหมัด... 
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