
รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู    

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๗  
ครั้งท่ี ๑ 

เม่ือวันอังคาร ท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗     
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําภู 

........................................................ 
ผูมาประชุม 

๑. นายชาตรี  เรือนทอง  ตําแหนง  ประธานสภาอบต.ลําภู 
๒. นายมาคตาร  กะจิ  ตําแหนง  รองประธานสภาอบต.ลําภ ู
๓. นายอาแว  มูดอ   ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑ 
๔. นายสวุฒิ  แกวสกุล  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑ 
๕. นายรอแซะ  ยะโกะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๓ 
๖. น.ส.นิซะ  มะลี   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๓ 
๗. นายกาน  จันทรหอม  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๔ 
๘. นายวินัย  คงสุวรรณ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๔ 
๙. นายเจะดอเลาะ  เจะโกะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๕ 
๑๐. นายมาสุกรี  เจะเลาะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๖ 
๑๑. นายโยฮัน  สน ิ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๖ 
๑๒. นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๗ 
๑๓. นายมือลี  บือราเฮง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๗ 
๑๔. นายนิอูมา วาเตะ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๘ 
๑๕. นายมามะ  มะดัน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๘ 
๑๖. นายเจะกอเซ็ง  เจะเตะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๙ 
๑๗. นายจรูญ จันทรแดง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๙ 
๑๘. นายซายารี  หะ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑๐ 
๑๙. นายอับดุลเราะมัน  สือแม  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑๐ 
๒๐.  นายนาวี  บินตาเยะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑๑ 
๒๑.   วาท่ีร.ต.บดินทร  ลอแมง ตําแหนง  เลขานุการสภาอบต.ลําภ ู

ผูไมมาประชุม 

       ๑.  นายสุทิน  อินเอิบ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๒ 

       ๒.  นางสาปนะ  ดอเลาะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๕ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายอํามร  เทพกําเนิด  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู
๒. นายอูเซ็ง  เจะแว   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู
๓. นายยะยา  เปาะสา  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู
๔. นายบือราเฮง  อาลี  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภู 
๕. นางสาวรอฮีมะ  สาแม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๖. นายอิลเลียส... 
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๖. นายอิลเลียส  อารง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
๗. นางอนงค  ดําแปน  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
๘. นางรอสมีนี  ขาวสะอาด  ตําแหนง  หัวหนาสวนการศึกษา 
๙. นางสาวภคพร  เดอรามันห ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๑๐.   นางสาวพรทิพย  เพ็ชรนิล ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๑.   นางสาวฐิติวรดา  สวุรรมาลา ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน 
๑๒.   นางสาวรัตนา  ขัดแกว  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  น. 
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป ๒๕๕๗ และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปน    
องคประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดเขาประชุมมีจํานวนท้ังสิ้น ๒๐ ทาน    
จาก ๒๒ ทาน ถือวาครบองคประชุมแลว ผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู กลาวเปด
ประชุมสภาฯ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู คณะผูบริหารอบต. ลําภู รวมถึง
เจาหนาท่ีและหัวหนาสวนราชการทุกทาน 
   ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายชาตรี เรือนทอง   
ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญทานเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู แจงเรื่องใหท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลลําภูทราบดวย 
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
เลขานุการสภาฯ  การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป    
พ.ศ. ๒๕๕๗  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗     
ขอ ๒๒ การเรียกประชุมสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินแจงเปนหนังสือใหสมาชิกสภาทองถ่ินทราบลวงหนา 
พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนกําหนดวันเปดสมัยประชุมไมนอย
กวาสามวัน ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดกําหนดสมัยประชุม สามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ สมัยท่ี ๓     
เริ่มสมัยประชุมวันท่ี ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น จึงเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลลําภู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๗ ในวันอังคารท่ี ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงนามโดย นายชาตรี  เรือนทอง 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู

นายชาตรี... 
 



-๓- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ แจงใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูทราบ เรือ่งตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๑  การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส บานเขากง หมูท่ี ๓ ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. แจงใหสมาชิกสภาฯ อบต. ลําภู และคณะผูบริหาร
ทุกทานรวมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสโดยพรอมเพรียงกัน ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน   
  ๑.๒ ดวยนายมือลี บือราเฮง สมาชิกสภาอบต. ลําภู หมูท่ี ๗ เชิญคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางทุกทาน รวมรับประทานอาหารเท่ียง ณ บานของนายมือลี บือราเฮง หมูท่ี ๗ บานกาเสาะ ในวันเสาร
ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ ประเทศเมกกะ  
ท่ีประชุม รับทราบ    
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู 
สมัยวิสามัญ เม่ือวันศุกร ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําภู ขอเชิญเลขานุการสภา
อานรายงานการประชุมใหทานสมาชิกสภาทราบ 
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา    
ผูทรงเกียรติทุกทาน การประชุมสภาสมัยวิสามัญ เม่ือวันศุกรท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลลําภู ซ่ึงทางฝายเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดจัดพิมพรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลลําภูและไดแจกใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูแลว นั้น (เอกสารหมายเลข ๑) 
   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๓๗ ขอ ๓๓ วรรคสอง กลาววาการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
   ดังนั้นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูทานใด จะแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ก็เปนอํานาจของมติสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูแหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม 
   ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูทุกทาน ไดตรวจรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลลําภู ดวยครับ 
   หากมีขอความใดท่ียังไมสมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู เพ่ือขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ใหแกไขเพ่ิมเติม  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมใหเวลาทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ตรวจสอบรายงานการประชุม    
๕ นาที หากจะมีการแกไขขอใหเสนอได 
   ตามท่ีทุกทานไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู แลวมี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ทานใดจะเสนอใหแกไขรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ลําภู หรือไม 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ ม. ๑๐ ขอแกไขรายงานการประชุมหนาท่ี ๗ บรรทัดท่ี ๑๒ และ ๑๓ จากขอความ “การขยายเขต
ไฟฟา สายตนมะขาม – ทุเรียนนก หมูท่ี ๑๐ ผมไดเสนอขอขยายเขตไฟฟาในบริเวณดังกลาว มาหลายครั้ง แตยังไมได
ดําเนินการให จนกระท้ังชวงท่ีหมดวาระการดํารงตําแหนง ผมไดดําเนินการไปติดตอกับสํานักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขานราธิวาส ประมาณ ๕ วันทําการ และทางอบต. ลําภู” เปน “การขยายเขตไฟฟา สายตนมะขาม – 

ทุเรียนนก... 



-๔- 
ทุเรียนนก หมูท่ี ๑๐ ผมไดเสนอขอขยายเขตไฟฟาในบริเวณดังกลาว มาหลายครั้ง แตยังไมไดดําเนินการให เนื่องจาก
เปนโครงการท่ีเกินศักยภาพของอบต. ลําภู จนกระท้ังชวงท่ีหมดวาระการดํารงตําแหนง ผมไดดําเนินการไปติดตอกับ
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประมาณ ๕ วันทําการ กอนหมดเขตการดําเนินการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขานราธิวาส และทางอบต. ลําภู”   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ในเม่ือท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอเสนอแกไข 
ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗๔ ขอมติท่ีประชุม
สภาฯ วารับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู สมัยวิสามัญ เม่ือวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดมีการขอแกไขแลว 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
   ไมมี 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

๔.๑  รางขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบ/กฎหมาย 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา  ๗๑  องคการบริหารสวนตําบล  อาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  
เพ่ือใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลได  เทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  เพ่ือปฏิบัติการ  
ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหองคการ
บริหารสวนตําบล ออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ     ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียม
ท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เวนแต
จะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  จะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล           
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน  

เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗      
(แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ขอ  ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ  แตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  จํานวน      
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปน 

กรรมการ... 



-๕- 
 

กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา

วาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติ
รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ  ๔๗  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน
หลักการแหงรางขอบัญญัติ  และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิก 
สภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแลว 

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการ
สภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการได  

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญวาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
เลขานุการสภาฯ  แจงซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนราธิวาส สําหรับรายละเอียดไดแจกใหกับทุกทานแลว ผมขอสรุป
รายละเอียดท่ีสําคัญพอสังเขป ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๒) 

๑. การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

๒. การตั้งงบประมาณรายจาย เพ่ือเปนคาใชจายของ อปท. 

๓. การกํากับดูแล การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

๔. การรายงาน 

๒.๑  การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๒.๒  การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันท         
ของคนในชาติ 
๒.๓  การตั้งงบประมาณรายจายตามนโยบายของรัฐ 
๒.๔  การจัดทํางบประมาณรายจายตามแผนงาน/โครงการของ อปท. 
๒.๕  การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาตอบแทนและพัฒนาบุคลากรของ อปท. 
๒.๖  การตั้งงบประมาณรายจายท่ีเปนภาระผูกพัน  

ท่ีประชุม  รับทราบ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การพิจารณารางขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  พิจารณา วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ   

ผมขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภู แถลงรางขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภาฯ ขอเชิญครับ 

นายอํามร... 
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นายอํามร เทพกําเนิด 

นายกอบต. ลําภู  แถลงรางขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            

พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลลําภู จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลลําภู จึงขอกลาวใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้ (เอกสารหมายเลข ๓) 

๑.  สถานการณคลัง 
                                    ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 

      ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     
องคการบริหารสวนตําบลมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

     ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ๓๔,๔๐๒,๖๘๐.๘๕ บาท 
     ๑.๑.๒ เงินสะสม ๘,๖๘๑,๘๗๒.๕๑ บาท 
     ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๑๑,๗๒๙,๙๙๖.๑๑ บาท 

๒.  การบริการงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
        (๑) รายรับจริงท้ังสิ้น ๓๑,๗๑๔,๙๓๖.๙๒ บาท ประกอบดวย 
         - หมวดภาษีอากร    ๗๗๐,๐๗๓.๐๘  บาท 
         - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  ๕๘,๗๐๐.-  บาท 
         - หมวดรายไดจากทรัพยสิน  ๑๗๐,๔๐๗.๔๑  บาท 
         - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    ๓๖,๐๗๓.๘๓  บาท 
         - หมวดรายไดจากทุน                 ๒,๐๔๐.-  บาท 
         - หมวดภาษีจัดสรร        ๑๓,๘๙๙,๙๖๔.๖๐     บาท 
         - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       ๑๖,๗๗๗,๖๗๘.-  บาท 
        (๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลไหโดยระบุวัตถุประสงค ๑๒,๐๙๒๒๐๐.-  บาท 
        (๓) รายจายจริง จํานวน ๒๒,๕๐๗,๓๒๖.๖๐ บาท ประกอบดวย 
         - งบกลาง    ๑,๐๒๗,๑๔๔.๕๐  บาท 
         - งบบุคลากร   ๘,๐๗๐,๙๕๙.-   บาท 
         - งบดําเนินการ  ๖,๖๗๑,๖๖๓.๑๐  บาท 
         - งบลงทุน   ๓,๐๕๗,๐๖๐.-   บาท 
         - งบเงินอุดหนุน  ๓,๖๘๐,๕๐๐.-   บาท 
         (๔) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบวุัตถุประสงค ๙,๓๔๔,๐๐๐.- บาท 
              คําแถลงงบประมาณประจาํป ๒๕๕๗ ดานรายรับจาํแนก ดังนี ้
    - รายรับจริง ป ๒๕๕๖  จํานวน     ๓๗,๗๘๗,๙๘๖.๖๗  บาท 
    - ประมาณการป ๒๕๕๗  จํานวน     ๓๗,๐๕๘,๙๕๐.-  บาท 
    - ประมาณการป ๒๕๕๘  จํานวน     ๔๒,๐๕๖,๔๐๐.-  บาท
รายละเอียดปรากฎตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีแจงใหกับสมาชิก    
ทุกทานแลว 

นายชาตรี... 
 



-๗- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดมีขอสงสัย ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาว
หรือไม กระผมจะเปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายกันพอสมควรจนหมดขอสงสัย..แลวจึงใหนายก อบต.  
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายชี้แจงตอไป 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ ม. ๑๐ ไดกลาวสนับสนุนท่ีผูบริหารไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๘ ตอสภาไดทันตามหวงเวลาท่ีกําหนด ในวงเงินงบประมาณ ๔๒ ลานบาท เพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ี 
และบําบัดความเดือดรอนของประชาชน และเห็นวาผูบริหารไดดําเนินการตามนโยบายและความจําเปนครบถวนแลว 
จึงใครขอฝากใหทางผูบริหาร ไดบริหารงบประมาณป ๒๕๕๘ ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนเปนสําคัญ และเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมี กระผมขอมติท่ีประชุม      
รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๔.๒  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการ
ในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
   (๓)  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  กอนท่ีจะดําเนินการประชุมในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ กระผมขอใหสมาชิกสภาฯ ไดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอใหเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนตอไป ขอเชิญครับ 
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยของบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  

ในกรณี สภาทองถ่ินยังไมไดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือตั้งคณะกรรมการ            
แปรญัตติไวเปนการเฉพาะ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดปฏิบัติหนาท่ีเสร็จตามท่ีไดรับมอบหมายตามขอ ๑๐๖ (๔)      
สภาองคการบริหารสวนตําบล จะตองดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามขอ ๑๐๗ โดยท่ีประชุมของ      
สภาทองถ่ินจะใหมีคณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนก่ีคน ซ่ึงตามระเบียบขอ ๑๐๓ ประกอบขอ ๑๐๕ กําหนดให     
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติมีจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน 

วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตองเลือกทีละคน ไมสามารถเลือกครั้งเดียว          
เปนคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนเจ็ดคนพรอมกันได 

ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตองเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติ
คนท่ีหนึ่งกอน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนท่ีเจ็ด ถาการเลือกกรรมการแปรญัตติลําดับใด มีผูเสนอเพียงคนเดียว ผูนั้น
ก็จะไดเปนกรรมการแปรญัตติลําดับนั้น (ขอ ๑๔) แตถาลําดับใดมีผูเสนอเปนกรรมการแปรญัตติมากกวาหนึ่งคนก็ตอง 

ใชวิธีเลือก... 



 
-๘- 

ใชวิธีเลือกตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง คือการเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลลงในแผนกระดาษและใสซองตามขอ ๗๕ วรรคสาม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ครับ เม่ือสมาชิกสภาฯ เขาใจในระเบียบท่ีเก่ียวของแลว กระผมจะนําปรึกษาท่ีประชุมวา 
จะมีมติใหมีคณะกรรมการแปรญัตติก่ีคน ซ่ึงตองไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอเชิญเสนอครับ 
นายจรูญ จันทรแดง 
สมาชิกสภาฯ ม. ๙ เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งอีกหรือไม ถาไมมี 
เปนอันวาท่ีมติท่ีประชุมนี้กําหนดใหมีกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕ คน ลําดับตอไปกระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ
ชื่อเพ่ือคัดเลือกกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน โดยเริ่มจากคนท่ีหนึ่งจนครบท้ัง ๕ คน 
นายอาแว มูดอ 
สมาชิกสภาฯ ม. ๑ เสนอ นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร สมาชิก อบต. หมูท่ี ๗ เปนกรรมการแปรญัตติ           
คนท่ีหนึ่ง 

- ผูรับรอง 
๑.  นายจรูญ  จันทรแดง  สมาชิก อบต. หมูท่ี ๙ 
๒.  นายกาน  จันทรหอม  สมาชิก อบต.  หมูท่ี ๔ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งอีกหรือไม    
ถาไมมีเปนอันวา ท่ีประชุมนี้ มีมติเลือก นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง 
นายกาน จันทรหอม 
สมาชิกสภาฯ ม. ๔ เสนอ นายจรูญ  จันทรแดง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๙ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 

- ผูรับรอง 
๑.  นายรอแซะ  ยะโกะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี ๓ 
๒.  นายอาแว  มูดอ    สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสองอีกหรือไม
ถาไมมี เปนอันวาท่ีประชุมนี้มีมติเลือกนายจรูญ จันทรแดง เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร 
สมาชิกสภาฯ ม. ๗ เสนอ นายสวุฒิ  แกวสกุล สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม 

- ผูรับรอง 
๑.  นายนิอูมา  วาเตะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘ 
๒.  นายโยฮัน  สน ิ    สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสามอีกหรือไม
ถาไมมี เปนอันวาท่ีประชุมนี้มีมติเลือกนายสวุฒิ แกวสกุล เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม 
นายรอแซะ ยะโกะ 
สมาชิกสภาฯ ม. ๓ เสนอ นายอับดุลเราะมัน สือแม สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ        
คนท่ีสี่ 

ผูรับรอง... 



 
-๙- 

- ผูรับรอง 
๑.  นายเจะดอเลาะ  เจะโกะ สมาชิก อบต. หมูท่ี ๕ 
๒.  นายวินัย  คงสุวรรณ    สมาชิก อบต. หมูท่ี ๔ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสี่อีกหรือไม  
ถาไมมี เปนอันวาท่ีประชุมนี้มีมติเลือกนายอับดุลเราะมัน สือแม เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสี่ 
นายวินัย คงสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ ม. ๔ เสนอ นายนิอูมา วาเตะ สมาชิก อบต. หมูท่ี ๘ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหา  

- ผูรับรอง 
๑.  นายนาวี บินตาเยะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๑ 
๒.  นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร สมาชิก อบต. หมูท่ี ๗ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหาอีกหรือไม  
ถาไมมี เปนอันวาท่ีประชุมนี้มีมติเลือกนายนิอูมา วาเตะ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหา 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
   ๑.  นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง 
   ๒.  นายจรูญ จันทรแดง  เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 
   ๓.  นายสวุฒ ิแกวสกุล  เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม 
   ๔.  นายอับดุลเราะมัน สือแม เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีสี่ 
   ๕.  นายนิอูมา วาเตะ  เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีหา 
  ๔.๓  เรื่องการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
   ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา
โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
เลขานุการสภาฯ  เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติตามจํานวนแลว สภา อบต. ตองมีมติกําหนด ระยะเวลา    
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมิไดเปนกรรมการแปรญัตติเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลาไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภา อบต. มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาว ตลอดจนสถานท่ีท่ีจะ
ยื่นคําแปรญัตติ (ขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง) อีกท้ังสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองมีมติกําหนดระยะเวลาใหคณะกรรมการ
แปรญัตติไปดําเนินการแปรญัตติ โดยละเอียด ภายหลังจากท่ีไดรับคําแปรญัตติจากสมาชิก อบต. แลว โดยกําหนด 
เปนระยะเวลาก่ีวันตั้งแตวันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแตละวัน รวมท้ังสถานท่ีท่ีกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา (ขอ ๔๙ ขอ ๕๐ ขอ ๑๑๐) 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   เม่ือสภาฯ ไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวแลว ลําดับ 
ตอไป กระผมจะใหสภา อบต. กําหนดระยะเวลาใหสมาชิก อบต. ท่ีมิไดเปนกรรมการแปรญัตติยื่นคําแปรญัตติ      
ตอประธานกรรมการแปรญัตติ  ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นบัแตสภา อบต. มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงสภา อบต. ไดมีมติรับหลักการเม่ือเวลา ๑๐.๔๕ น.  

ลําดับตอไป... 



 
-๑๐- 

ลําดับตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอเพ่ือกําหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติขอเชิญครับ 
นายโยฮัน สนิ 
สมาชิกสภาฯ ม. ๖ เสนอใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี กระผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
   ๔.๔  เรื่องการพิจารณากําหนดระยะเวลาการพิจารณาวาระท่ีสอง 
   ระเบียบ/กฎหมาย 
    ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติ 
รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ นั้น 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   ดับตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอเพ่ือกําหนดระยะเวลาการพิจารณาวาระท่ีสอง    
ขอเชิญครับ 
นายกาน จันทรหอม 
สมาชิกสภาฯ ม. ๔ เสนอใหกําหนดระยะเวลาการพิจารณาวาระท่ีสอง ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗         
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี กระผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา ๑๒.๒๐ น. ผมขอพักการประชุม และใหทุกทานรับประทานอาหารเท่ียง  
เม่ือเสร็จภารกิจเรียบรอยแลว ใหเขารวมประชุมสภาฯ ตอ ในเวลา ๑๓.๓๐ น.  
   ๔.๕  การโอนงบประมาณ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายชาตรี  เรือนทอง 

ประธานสภาฯ  เชิญวาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง เลขานุการสภาอบต.ลําภู ชี้แจงรายละเอียด 

วาท่ีร.ต.บดินทร  ลอแมง 

เลขานุการสภาฯ  สืบเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลลําภู มีภารกิจตองใหความชวยเหลือประชาชน      

ในพ้ืนท่ีตําบลลําภู กรณีเกิดเหตุตนไมหักโคนลมปดทับถนนหรือหลนทับบานเรือนของประชาชน เพ่ือเปนการบรรเทา

ความเดือนรอนของประชาชน ในเบื้องตน องคการบริหารสวนตําบลลําภู จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนต  

จํานวน... 



-๑๑- 

จํานวน ๑ เครื่อง เพ่ือใชในกรณีดังกลาว และตองโอนเงินงบประมาณ เพ่ือเปนรายจายคาจัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนต 

รายละเอียด  ตามเอกสารท่ีแจกใหกับทุกทานไปแลวนั้น  สรุปใจความสําคัญดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๔) 

  โอนลด แผนงาน การศึกษา งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาใชสอยและวัสดุ ประเภท

คาใชสอย รายการ รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน รายการ โครงการ

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๒๖,๐๐๐.-บาท 

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๑๐๔,๐๐๐.-บาท     

  โอนเพ่ิม  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป งาน บริหารท่ัวไป หมวด คาครุภัณฑ ประเภท                

จัดซ้ือเลื่อยยนต ๓๖” โอนเพ่ิม ๒๖,๐๐๐.-บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๒๖,๐๐๐.-บาท     

นายชาตรี เรือนทอง 

ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบบัญชีโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบบัญชีโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔.๖  เรื่องการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบ/กฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภท            
      ตามระเบียบแลว 
(๓) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
(๔) ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมท่ีเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจายประจําป 

และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ ม. ๑๐ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ 
นายชาตรี เรือนทอง  
ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาอบต. ลําภู วามีทานใดจะเสนอแนะอีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติ           
ท่ีประชุมในการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหพิจารณาจายขาดเงินสะสม ตามท่ีเสนอ   

ระเบียบวาระ... 
 



-๑๒- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

นายชาตรี เรือนทอง 

ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญสมาชิกสภาอบต. ลําภู ทุกหมูบาน เสนอแนะหรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ และให      

นายกอบต. ลําภู และผูท่ีเก่ียวของตอบขอซักถาม ขอเรียนเชิญ  

นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร 

สมาชิกสภาฯ ม. ๗ แจงวาชวงเดือนกันยายน เปนตนไป ก็จะเขาสูชวงฤดูฝนแลว และพ้ืนท่ีตําบลลําภู          

จะประสบกับปญหาน้ําทวมขัง ทุกปในพ้ืนท่ีราบลุม ในบางหมูบาน สําหรับหมูท่ี ๗ บานกาเสาะ ก็เปนหมูบานหนึ่ง     

ท่ีประสบกับปญหาดังกลาว และขณะนี้มีตนไมขนาดใหญ โคนลมปดปากสะพาน ซ่ึงทําใหน้ําไมสามารถไหลผานได

เนื่องจากตนไมปดก้ันทางน้ําอยู ผมอยากฝากใหคณะผูบริหารฯ ดําเนินการแกไขใหดวย เพ่ือเปนการปองกันน้ําทวม 

และชวยในการระบายน้ําในชวงฤดูฝนไดดีข้ึน 

นายอํามร เทพกําเนิด  

นายกอบต. ลําภู  ผมรับเรื่องไว และจะดําเนินการแกไขให แตตองขอความรวมกับผูนําในพ้ืนท่ี และขอความ

รวมมือกับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมกันตัดตนไมดังกลาว       

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายชาตรี เรือนทอง     

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาอบต. ลําภู ทานใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใด อีกหรือไม  หากไมมี

เรื่องอ่ืน ๆ  แลวผมขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ลําภูทุกทาน คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีเขา

ประชุมและกลาวปดการประชุม   

-  ปดการประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

(ลงชื่อ) วาท่ี ร.ต.      ผูจดรายงานการประชุม 
                      ( บดินทร  ลอแมง ) 

              เลขานุการสภาอบต.   
 
 

 (ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายจรูญ  จันทรแดง ) 
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 (ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
     ( นายอับดุลเราะมัน  สือแม ) 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

(ลงชื่อ)... 
 



 
 

-๑๓- 
 
 

 
 (ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายรอแซะ  ยะโกะ ) 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 (ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
     ( นายชาตรี  เรือนทอง ) 
               ประธานสภาอบต.ลําภู 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู    

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๗  
ครั้งท่ี ๒ 

เม่ือวันอังคาร ท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗     
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําภู 

........................................................ 
ผูมาประชุม 

๑. นายชาตรี  เรือนทอง  ตําแหนง  ประธานสภาอบต.ลําภู 

๒. นายมาคตาร  กะจิ  ตําแหนง  รองประธานสภาอบต.ลําภ ู

๓. นายอาแว  มูดอ   ตําแหนง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี  

๔. นายสวุฒิ  แกวสกุล  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑ 

๕. นายสุทิน  อินเอิบ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๒ 

๖. นายรอแซะ  ยะโกะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๓ 

๗. น.ส.นิซะ  มะลี   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๓ 
๘. นายกาน  จันทรหอม  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๔ 
๙. นายวินัย  คงสุวรรณ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๔ 
๑๐.   นายเจะดอเลาะ  เจะโกะ ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๕ 
๑๑.   นางสาปนะ  ดอเลาะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๕ 
๑๒.   นายมาสุกรี  เจะเลาะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๖ 
๑๓.   นายโยฮัน  สน ิ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๖ 
๑๔.   นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๗ 
๑๕.   นายมือลี  บือราเฮง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๗ 
๑๖.   นายนิอูมา วาเตะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๘ 
๑๗.   นายมามะ  มะดัน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๘ 
๑๘.   นายเจะกอเซ็ง  เจะเตะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๙ 
๑๙.   นายจรูญ จันทรแดง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๙ 
๒๐.   นายซายารี  หะ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑๐ 
๒๑.   นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑๐ 
๒๒.   นายนาวี  บินตาเยะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู หมูท่ี ๑๑ 
๒๓.   วาท่ีร.ต.บดินทร  ลอแมง ตําแหนง  เลขานุการสภาอบต.ลําภ ู

ผูไมมาประชุม 

  ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายอํามร  เทพกําเนิด  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู

๒. นายอูเซ็ง  เจะแว   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู

๓. นายยะยา  เปาะสา  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู

๔. นายบือราเฮง... 



-๒- 
๔. นายบือราเฮง  อาลี  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภู 
๕. นางสาวรอฮีมะ  สาแม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  

๖. นายอิลเลียส  อารง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

๗. นางอนงค  ดําแปน  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

๘. นางรอสมีนี  ขาวสะอาด  ตําแหนง  หัวหนาสวนการศึกษา 

๙. นางสาวภคพร  เดอรามันห ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๑๐. นางสาวพรทิพย  เพ็ชรนิล ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๒๕  น. 
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ 
ประจําป ๒๕๕๗ และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปน    
องคประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดเขาประชุมมีจํานวนท้ังสิ้น ๒๒ ทาน    
จาก ๒๒ ทาน ถือวาครบองคประชุมแลว ผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู กลาวเปด
ประชุมสภาฯ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู คณะผูบริหารอบต. ลําภู รวมถึง
เจาหนาท่ีและหัวหนาสวนราชการทุกทาน 
   ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ไมมี 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันอังคาร ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําภู     
ขอเชิญเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมใหทานสมาชิกสภาทราบ 
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา    
ผูทรงเกียรติทุกทาน การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลลําภู ซ่ึงทางฝายเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดจัดพิมพรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลลําภูและไดแจกใหกับทานสมาชิกสภาฯ แลว นั้น  (เอกสารหมายเลข ๑) 
   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๓๗ ขอ ๓๓ วรรคสอง กลาววาการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

ดังนั้นสมาชิก... 



-๓- 
 

   ดังนั้นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูทานใด จะแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ก็เปนอํานาจของมติสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูแหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม 
   ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูทุกทาน ไดตรวจรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลลําภู ดวยครับ 
   หากมีขอความใดท่ียังไมสมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอตอท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู เพ่ือขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ใหแกไขเพ่ิมเติม  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมใหเวลาทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ตรวจสอบรายงานการประชุม    
๕ นาที หากจะมีการแกไขขอใหเสนอได 
   ตามท่ีทุกทานไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู แลวมี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ทานใดจะเสนอใหแกไขรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ลําภู หรือไม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ในเม่ือท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอเสนอแกไข 
ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗๔ ขอมติท่ีประชุม
สภาฯ วารับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๕ เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการขอแกไข 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
   ไมมี 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒) 
  วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ไดรวมกันประชุมพิจารณาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
อบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผลการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ไมมีการแปรญัตติ 
   เม่ือไมมีการแปรญัตติรางขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวไดหารือในท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ ใหดําเนินการตอหรือไม  

เนื่องจาก... 



-๔- 
เนื่องจากไมมีการแปรญัตติ 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหดําเนินการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ 

๔.๒  เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ 

  ระเบียบ/กฎหมาย 
   ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร 
   ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การพิจารณาข้ันลงมติ รางขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไมมีการแปรญัตติ จึงขอมติท่ีประชุมใหตราเปนขอบัญญัติ
อบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหตราขอบัญญัติอบต. ลําภู เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดวยเสียงเอกฉันท  

  ๔.๓  เรื่องการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบ/กฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๒) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภท            
      ตามระเบียบแลว 
(๓) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
(๔) ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมท่ีเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจายประจําป 

และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดทําหนังสือถึงสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู 
เพ่ือขอยื่นญัตติ การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๖ โครงการ       
ซ่ึงมีโครงการท่ีขอจายขาดเงินสะสม ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๓) 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล. สายเหนือคลอง ๓ หมูท่ี ๑๑ งบประมาณ ๗๔๘,๐๐๐.-บาท 
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบางเค็มชวงท่ี ๔ หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐.-บาท 

๓.  โครงการ... 
 



-๕- 
๓. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาเละฮิเล หมูท่ี ๕ – บานไร หมูท่ี ๔ งบประมาณ 

๔๙๕,๐๐๐.-บาท 
๔. โครงการกอสรางถนน คสล. สายขางสนง.ตรวจเงินบัญชีสหกรณ หมูท่ี ๘ งบประมาณ 

๔๙๕,๐๐๐.-บาท 
๕. โครงการกอสรางถนน คสล. สายตนมะขาม – ศูนยราชการฯ (สถานพินิจ) ระยะท่ี ๒ หมูท่ี ๑๐ 

งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท 
๖. โครงการกอสรางถนน คสล. สายคลองไทร – บานทุง ชวงท่ี ๒ หมูท่ี ๑ งบประมาณ 

๔๙๕,๐๐๐.-บาท 
รวมเปนเงินงบประมาณท่ีขอจายขาดเงินสะสม เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๓,๑๔๙,๐๐๐.-บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หม่ืน-
เกาพันบาทถวน) สําหรับรายละเอียด  ผมขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลลําภู ชี้แจงใหท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลลําภูรับทราบ  เพ่ือพิจารณาตอไป ขอเชิญ  
นายอํามร  เทพกําเนิด 
นายกอบต. ลําภู  ตามท่ีไดเสนอโครงการจํานวน ๖ โครงการ เพ่ือขอพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําป 
๒๕๕๗ เพราะโครงการท้ัง ๖ โครงการ นับเปนโครงการท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวน ในการดําเนินการ
เพ่ือใหบริการประชาชนชนในพ้ืนท่ีตําบลลําภู      
นายชาตรี  เรือนทอง 

ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ อบต.ลําภู ชวยชี้แจงสรุประเบียบการจายขาดเงินสะสม เพ่ือให

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภูทุกทานทราบ   

วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินและการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพิจารณาการจายขาดเงินสะสม สรุปรายละเอียดขอสังเขป ดังนี้ 

๑. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
เพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตาม   
ท่ีกฎหมายกําหนด กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือมีหนังสือสั่งการจากจังหวัดฯ สามารถจายขาดเงินสะสมได   

๒ ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภท            
ตามระเบียบแลว 

๓. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้น  
ภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้น        
เปนอันพับไป 

๔. ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมท่ีเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจาย
ประจําป และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ      
ในระยะยาว 
ซ่ึงโครงการท้ัง ๖ โครงการ ท่ีเสนอขอจายขาดเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
๓,๑๔๙,๐๐๐.-บาท ท้ังนี้ตองคํานึงกรณีตนปงบประมาณ ป ๒๕๕๘ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินยังไมจัดสรรโอน
เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ งบประมาณอาจไมเขามาอบต. อบต. ลําภู ตองสํารองเงินไวอยางนอย
เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับ เงินเดือน คาตอบแทน เงินผูสูงอายุ เงินผูพิการ  เงินอาหารกลางวัน ใน ๓ เดือนแรกของ
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ คือระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกป และขอเชิญนางสาวรอฮีมะ สาแม ผูอํานวยการ
กองคลัง แจงยอดเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสมคงเหลือ ท่ีจะสามารถจายขาดเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสมได 

ตอไป... 



-๖- 
ตอไป ขอเชิญ 
นางสาวรอฮีมะ สาแม 
ผูอํานวยการกองคลัง สําหรับยอดเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ สําหรับ
รายละเอียดไดแจกใหกับทุกทานไปแลวนั้น ขอสรุปรายละเอียดท่ีสําคัญพอสังเขป ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๔)   

ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗   
ยอดเงินสะสมคงเหลือ    ๓,๕๑๗,๓๗๗.๔๑ บาท 
กันรายจายประจํา ประมาณ  ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท 
คงเหลือ    ๘๑๗,๓๗๗.๔๑ บาท 

   ทุนสํารองเงินสะสมคงเหลือโดยประมาณ   ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
รวมเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสมท่ีสามารถจายขาดเงินสะสมได ๓,๒๑๗,๓๗๗.๔๑ บาท   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาอบต. ลําภู ทานใดจะเสนอและอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติ     
ท่ีประชุมในการจายขาดเงินสะสม จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๔๙,๐๐๐.-บาท 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ 
๓,๑๔๙,๐๐๐.-บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หม่ืนเกาพันบาทถวน)     
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
นายชาตรี เรือนทอง 

ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญสมาชิกสภาอบต. ลําภู ทุกหมูบาน เสนอแนะหรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ และให      

นายกอบต. ลําภู และผูท่ีเก่ียวของตอบขอซักถาม ขอเรียนเชิญ   

นายอาแว มูดอ 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑ แจงเรื่องสายไฟฟา สายบานบูเกะกูนุง – สะพานลิง หมูท่ี ๑ เนื่องจากมีตนไมกีดขวาง

สายไฟฟา อบต. ลําภู จะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางไรบาง เพราะไดไปแจงกับสํานักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส จํานวน ๒ ครั้ง ใหเขามาดําเนินการตัดตนไมบริเวณดังกลาวแลว แตสํานักงานการไฟฟาฯ   

ยังไมไดเขามาดําเนินการใหแตอยางใด ขอใหอบต. ลําภู ชวยดําเนินการใหดวย 

นายซายารี หะ 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑๐ ในสวนของหมูท่ี ๑๐ ปญหาดังกลาว ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถไปแจงกับสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ใหเขามาดําเนินการตัดตนไมใหไดเลย 

วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 

เลขานุการสภาฯ  มอบหมายใหนายทศวร จิตรแหง ผูชวยชางไฟฟา กองชาง ทําหนังสือแจงใหสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส เขาดําเนินการตัดตนไมในบริเวณดังกลาวใหตอไป       

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายชาตรี เรือนทอง     

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาอบต. ลําภู ทานใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใด อีกหรือไม  หากไมมี

เรื่องอ่ืน ๆ  แลวผมขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ลําภูทุกทาน คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีเขา 

ประชุม... 

 



 

-๗- 

 

ประชุมและกลาวปดการประชุม   

-  ปดการประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ) วาท่ี ร.ต.      ผูจดรายงานการประชุม 
                      ( บดินทร  ลอแมง ) 

              เลขานุการสภาอบต.   
 
 

 (ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายจรูญ  จันทรแดง ) 
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 (ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
     ( นายอับดุลเราะมัน  สือแม ) 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

 
 (ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายรอแซะ  ยะโกะ ) 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 (ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
     ( นายชาตรี  เรือนทอง ) 
               ประธานสภาอบต.ลําภู 
     

    
 
 
 
 
 
 
 



  
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําภู 

.......................................................................................... 
 
ผูมาประชุม 

๑. นายสวุฒิ  แกวสกุล  ตําแหนง  กรรมการแปรญัตติฯ 

๒. นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร ตําแหนง  กรรมการแปรญัตติฯ 
๓. นายนิอูมา วาเตะ  ตําแหนง  กรรมการแปรญัตติฯ 
๔. นายจรูญ จันทรแดง  ตําแหนง  กรรมการแปรญัตติฯ 
๕. นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตําแหนง  กรรมการแปรญัตติฯ 

ผูไมมาประชุม 

  ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 

๑. วาท่ีร.ต.บดินทร  ลอแมง ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
๒. นายอิลเลียส  อารง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

๓. นางสาวรอฮีมะ  สาแม ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๔. นางอนงค  ดําแปน  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

๕. นางรอสมีนี  ขาวสะอาด ตําแหนง  หัวหนาสวนการศึกษา 

๖. นางสาวภคพร  เดอรามันห ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๗. นางสาวพรทิพย  เพ็ชรนิล ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ลําภู ไดเรียนเชิญ  นายจรูญ จันทรแดง ตําแหนง กรรมการแปรญัตติ ผูมีอาวุโสสูงสุดในท่ีประชุมทําหนาท่ีประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ชั่วคราว 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง การเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายจรูญ จันทรแดง 
ประธานฯ ช่ัวคราว ขอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําภู เปนผูชี้แจงรายละเอียดในการเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
วาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง 
ปลัด อบต.ฯ  กระผมวาท่ีร.ต.บดินทร ลอแมง ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําภู ขอชี้แจง
รายละเอียดในการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
 โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗... 
 



-๒- 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ดังนี้ 
  ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมได
เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี   
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเปน ผูเสนอไมตองมีผูรับรอง   

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน   
และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการ
เลือกรองประธานสภาทองถ่ินเทากับจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด  ใหเลือกรอง
ประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไป  โดยใชวิธีการตามขอ ๘ วรรค
หนึ่ง โดยอนุโลมแตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากันแลวปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก 
ใหประธานสภาทองถ่ินออกเสียงชี้ขาด 

ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวประกาศ
คะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม
เฉพาะคนท่ีไดคะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิมแตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก...” 
นายจรูญ จันทรแดง 
ประธานฯ ช่ัวคราว กระผมขอใหสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีทานเห็นควรใหเปนประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดทานละ ๑ ชื่อ และคําเสนอตองมีสมาชิกรับรองอยางนอย ๒ คน ขอใหเสนอชื่อ          
ไดเลยครับ 
นายนิอูมา วาเตะ กระผม  ขอเสนอ  นายจรูญ จันทรแดง  เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
   มีนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร  และนายอับดุลเราะมัน สือแม  เปนผูรับรอง 
นายจรูญ จันทรแดง 
ประธานฯ ช่ัวคราว มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรใหเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ      
อีกหรือไม 
มติท่ีประชุม   - ไมมี – 
นายจรูญ จันทรแดง 
ประธานฯ ช่ัวคราว อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน 
หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับ
เลือก กระผมจึงประกาศวานายจรูญ จันทรแดง ไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ และทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ… 

นายจรูญ... 



-๓- 
นายจรูญ จันทรแดง 
ประธานฯ  กระผมขอขอบคุณทานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกทานท่ีไดใหความไววางใจ 
ใหกระผมทําหนาท่ีประธานฯ และเพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย กระผมจึงขอทําหนาท่ีประธานและ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
   การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยวิธีการเลือกใหใชวิธีการเลือก 
ประธานฯ โดยอนุโลม ขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อผูสมควรเปนเลขานุการฯ 
นายสวุฒิ แกวสกุล กระผมขอเสนอ นายอับดุลเราะมัน สือแม เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
   มีนายนิอูมา วาเตะ  และนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร  เปนผูรับรอง 
ประธานฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรใหเปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
อีกหรือไม 
ท่ีประชุม   - ไมมี – 
นายจรูญ จันทรแดง 
ประธานฯ   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน           
รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งตําแหนงละหนึ่งคน  
ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก กระผมจึงขอประกาศวา นายอับดุลเราะมัน สือแม ไดรับเลือกเปนเลขานุการคณะกรรม    
แปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

-  ไมมี     - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑) 

นายจรูญ จันทรแดง 
ประธานฯ   ตามท่ี สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ขอ ๔๕,๔๙ เม่ือสภาทองถ่ินรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  แลว ตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติ
รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ โดยสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ ในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๐.๔๕ น. และไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลลําภู โดยตั้งคณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย 

๑. นายแวอายีมัน  บินหะยีกาเดร  เปนกรรมการฯ 
๒. นายจรูญ  จันทรแดง   เปนกรรมการฯ 
๓. นายสวุฒิ  แกวสกุล   เปนกรรมการฯ 
๔. นาย อับดุลเราะมัน  สือแม  เปนกรรมการฯ 
๕. นายนิอูมา  วาเตะ   เปนกรรมการฯ 

เพ่ือใหการพิจารณาในวาระท่ี ๒ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององคการบริหารสวนตําบลลําภู เปนไปดวยความเรียบรอย กระผมจึงขอใหท่ีประชุม
พิจารณารายละเอียดแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ดังกลาวตั้งแตตนจนจบวาจะขอแปรญัตติขอความ 

ใดบาง... 



 
-๔- 

ใดบาง หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใหเสนอตอท่ีประชุม 
ท่ีประชุมฯ  ไดรวบรวมเอกสารท้ังหมด และไดใชเวลาในการพิจารณารายละเอียดแลว เนื่องจากไมมี
ผูบริหารทองถ่ิน หรือมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณฯ จึงมีมติใหคงรางเดิมตามท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดเสนอ และท่ีประชุมไดรับหลักการไวแลว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติอ่ืน ๆ 
นายจรูญ จันทรแดง 
ประธานฯ  มีทานคณะกรรมการฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไม 
มีผมขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ และกลาวปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
      
 
 
                         ลงชื่อ               ผูจดรายงานการประชุม 

( นายอับดุลเราะมัน  สือแม ) 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 
 
 

                         ลงชื่อ                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
( นายจรูญ  จันทรแดง ) 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๕๘๗                สํานักงานคณะกรรมการแปรญัตติ 
         รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอสงรายงานการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    จํานวน ๑ ชุด 

  ตามท่ี สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ ท่ีสภาฯไดมีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหคงรางเดิมตามท่ีเสนอมา ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารท่ีสงพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
              ( นายจรูญ  จันทรแดง )  
         ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
         รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําเนาคูฉบับ 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๕๘๗                สํานักงานคณะกรรมการแปรญัตติ 
         รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอสงรายงานการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    จํานวน ๑ ชุด 

  ตามท่ี สภาองคการบริหารสวนตําบลลําภู ไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ ท่ีสภาฯไดมีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหคงรางเดิมตามท่ีเสนอมา ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารท่ีสงพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
              ( นายจรูญ  จันทรแดง )  
         ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
         รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ท่ี นธ ๗๗๘๐๑/            ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลลําภู 
            ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส    
                                                                                       ๙๖๐๐๐ 

              สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอสงรายงานการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2556 

เรียน  นายกอบต. ลําภู, รองนายกอบต. ลําภู, และสมาชิกสภา อบต. ลําภู ทุกทาน  

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ    จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน ๑ ชุด 

  ตามท่ี คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท่ีสภาฯ ไดมีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหคงรางเดิมตามท่ีเสนอ จึงขอสงสําเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ พรอมรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ แนบมาพรอมนี้ เพ่ือประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําภู ตามกําหนดการท่ีไดนัดไวในการประชุมสภาฯ 
วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ( รับหลักการวาระท่ี ๑ ) 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเชิญเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      
      (นายชาตรี  เรือนทอง) 
           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําภ ู        
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
งานกิจการสภาฯ 
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๕๔-๒๖๒๓ 
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