
                                                                               
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี 1/2559 
วันท่ี  8  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559     

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

**************************** 
ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี  ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมูท่ี  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุธี   โยธี ประธานสภา อบต. 1 สุธี   โยธ ี  

2 นายรัตน   ศรีมะณี รองประธานสภาฯ 3 รัตน   ศรีมะณี  

3 นายก่ิง   บุทธนา สมาชิกสภา อบต. 1 ก่ิง   บุทธนา  

4 นายสมหมาย   ภูมิสถาน สมาชิกสภา อบต. 2 สมหมาย   ภูมิสถาน  

5 นายคํากอง   โยธี สมาชิกสภา อบต. 2 คํากอง   โยธ ี  

6 นายสนั่น   สิทธิศร สมาชิกสภา อบต. 3 สนั่น   สิทธิศร  

7 นายสุหราย   พงษเพชร สมาชิกสภา อบต. 4 สุหราย   พงษเพชร  

8 นายพุฒ   ศรีมะณี สมาชิกสภา อบต. 5 พุฒ   ศรีมะณี  

9 นายสิทธิโชค   ศรีมะณี สมาชิกสภา อบต. 5 สิทธิโชค   ศรีมะณี  

10 นายบัญชา   สมาคม สมาชิกสภา อบต. 6 บัญชา   สมาคม  

11 นายสวาง   พงษวัน สมาชิกสภา อบต. 6 สวาง   พงษวัน  

12 นายสถาวร   ไกแกว สมาชิกสภา อบต. 7 สถาวร   ไกแกว  

13 นายหา   บัวจันทร สมาชิกสภา อบต. 7 - ลา 

14 นายงา   ทองเลิศ สมาชิกสภา อบต. 8 งา   ทองเลิศ  

15 นายสมพงษ   กรรมธร สมาชิกสภา อบต. 8 สมพงษ   กรรมธร  

16 นายสาลี   โพนปลัด สมาชิกสภา อบต. 9 สาลี   โพนปลัด  

17 นายสมาน   โยธี สมาชิกสภา อบต. 9 สมาน   โยธ ี  

18 นายลอน   โยธี สมาชิกสภา อบต. 10 ลอน   โยธ ี  

19 นายนิคม   คําภา สมาชิกสภา อบต. 10 นิคม   คําภา  

20 นายสมบุญ   ผองใส สมาชิกสภา อบต. 11 สมบุญ   ผองใส  

21 นายแกน   ศรีเพ็ง สมาชิกสภา อบต. 11 ดแกน   ศรีเพ็ง  
22 นางสาวนฤพร   อายุวงศ เลขานุการสภาฯ 4 นฤพร   อายุวงศ  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมูท่ี ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสุวภัทร   อุโลก นายก อบต. - สุวภัทร   อุโลก  
2 นายสุนทร   โยธี รองนายก อบต. - - ลา 
3 นายสมจิตร   พุมพันธ รองนายก อบต. - สมจิตร   พุมพันธ  
4 นายวรปรัชญ  ปรางมาศ เลขานุการนายก - วรปรัชญ  ปรางมาศ  
5 นายนฤทธิ์   กาเมือง รองปลัด อบต. - นฤทธิ์   กาเมือง  
6 นายสําเภา  พิจารณ ท่ีปรึกษานายก - สําเภา  พิจารณ  
7 นางสมหมาย  โยธี ผูชวยผูใหญบาน 2 สมหมาย  โยธ ี  
๘ นางสาวแสงจันทร  คําเสน ผูชวยผูใหญบาน 9 แสงจันทร  คําเสน  
๙ นางภวิกา  โยธี ผูชวยผูใหญบาน 9 ภวิกา  โยธ ี  

๑๐ นายสวาท  ศรีมะณี ผูชวยผูใหญบาน 5 สวาท  ศรีมะณี  
11 นายวินัย  พิจารณ ผูใหญบาน 1 วินัย  พิจารณ  
12 นายสมบัติ  เสมศรี ผูชวยผูใหญบาน 8 สมบัติ  เสมศรี  
13 นายสงา  มักกะสัน ผูใหญบาน 4 สงา  มักกะสัน  
14 นางสาวจิรนันท  เตมีย หัวหนาสํานักปลัด - จิรนันท  เตมีย  
15 นายทนงศักด์ิ  วัฒนสกุลชล นักวิเคราหนโยบายและแผน - ทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล  
16 นางสาวปนิดา  คําศรี นักวิชาการศึกษา - ปนิดา  คําศรี  
17 นางสาวสุดาณี  จันทพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี - สุดาณี  จันทพันธ  
18 นายบุญญพงษ  สิทธิพร ผูชวยนายชางโยธา - บุญญพงษ  สิทธิพร  
19 นางสาวนิภาพร  โยธี ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล - นิภาพร  โยธ ี  

 

ผูมาประชุม   21  คน 
ผูไมมาประชุม -  คน 
ลาประชุม      1  คน 
ผูเขารวมประชุม ตามบัญชีรายชื่อแนบทาย 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

เม่ือท่ีประชุมพรอม  และครบองคประชุม  นางสาวนฤพร   อายุวงษ  เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  เชิญนายสุธี   โยธี   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  เปดการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2559  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 การเขารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคงและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ เชิญนายกฯช้ีแจง 
- ดวย อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียติแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และยังเปนการ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคทรงมีตอปวงชนชาวไทย  
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เพ่ือเปนการสํานึกในพระองคทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย และท่ีสําคัญเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี จึงขอเรียนเชิญ สมาชิก ส.อบต.ทุกทาน,พรอมท้ังหัวหนาสวน, พนักงาน, 
เจาหนาท่ี และลูกจางทุกคน เขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 ต้ังแตเวลา 06.30 น. ณ สนามท่ีวาการ
อําเภอไพรบึงและหอประชุมอําเภอไพรบึง รายละเอียดตามกําหนดการท่ีแนบมาดวยนี้     

ท่ีประชุม  - รับทราบ                                                                                                                                                                                       
ประธานสภาฯ  1.2 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ  

ปาสาธารณโคกหนองคูขาด ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
    - ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ไดจัดกิจกรรมโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ 

เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา และเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแดองค
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ รวมถึงสรางจิตสํานึกใหผูเขารวมกิจกรรมไดเห็น
ถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุก
ทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว ในวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณพ้ืนท่ีปาสาธารณ
โคกหนองคูขาด และขอความอนุเคราะหทานนํา จอบ เสียม มารวมกิจกรรมดังกลาวดวย 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ 1.3 ขอความรวมมือดําเนินการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่อง 
นายกฯ - ดวยอําเภอไพรบึงไดรับแจงจากจังหวัดศรีสะเกษ วากรมควบคุมโรคแจงสถานการณโรคท่ี

เกิดจากยุงลาย คือ โรคไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไขปวดขอยุงลาย มีแนวโนม
เกิดการระบาดรุนแรง ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองปองกันและควบคุมโรคอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดการปวย การตายจากโรคดังกลาว โดยใชมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค จึงขอ
ความรวมมือจากทุกทานชวยกันพิจารณาดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยาง
ตอเนื่อง 

1. จัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือลดแหลงเพาะพันธุยุงลายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
2. ปองกันควบคุมและประชาสัมพันธโรคไขเลือดออกในกลุมเปาหมายท่ีรับผิดชอบ 
3. พนเคมีควบคุมโรคตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภาฯ  1.4 ประชาสัมพันธใหผูท่ีมีความสนใจจะขอซ้ือ/ขอแลกเหรียญกษาปณท่ีระลึกเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป  

   - จังหวัดศรีสะเกษ แจงเรื่องกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกรมธนารักษจัดทําเหรียญกษาปณท่ี 
ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาส     
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป จํานวน 3 ชนิดราคา โดยผูท่ีประสงคจะขอซ้ือ/ขอ
แลกเหรียญกษาปณ ท่ีระลึกดังกลาว สามารถแจงความประสงคได ท่ีผูชวยเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  

ท่ีประชุม - รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  1.5 การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการช่ัวคราว ในกรณีท่ีมีการ 
จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล การยกฐานะเปนเทศบาลหรือการ
เปล่ียนแปลงฐานะของเทศบาล   
- ดวยอําเภอไพรบึง ไดรับแจงจากจังหวัดศรีสะเกษ วากระทรวงมหาดไทย แจงวาจังหวัดราชบุรี 
ไดหารือเก่ียวกับสมาชิกสภาและผูบริหารทองถ่ินท่ีพนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ และพน
จากตําแหนงสมาชิกและผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล
เมืองจะถือวาเปนสมาชิกสภาและผูบริหารสวนทองถ่ินชุดสุดทายตามคําสั่งคณะหัวหนารักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ี 1/2557 ลว. 25 ธันวาคม 2557 ดวยหรือไม กระทรวงมหาดไทยได
หารือหัวหนาฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติในกรณี
ดังกลาวแลว บัดนี้ ไดมีคําสั่งคณะหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 29/2559 เรื่องการไดมา
ซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการชั่วคราว ในกรณีท่ีมีการจัดต้ังองคการบริหาร
สวนตําบลเปนเทศบาลการยกฐานะเปนเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล  ลว.
21 มิถุนายน 2559 แลวสรุปวา ในกรณีท่ีมีการจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล 
การยกฐานะเปนเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ใหการดําเนินการใหไดมาซ่ึง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนไปตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 85/2557 ลว. 10 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบทาย 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 13 
มิถุนายน  2559  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

ประธานสภาฯ - ตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีทุกทานไดรับ  ขอใหตรวจดูวามีรายละเอียดหรือขอความ
ท่ีไมตรงกับการท่ีเราไดประชุมกันไปแลวหรือไม หากมีก็ขอใหแจงเลขานุการสภาได
ปรับเปลีย่นใหถูกตองดวย   

ท่ีประชุมฯ - ตรวจสอบแลวไมมีการแกไข 
ประธานสภาฯ  - ขอมติสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ       

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 
ท่ีประชุมฯ  - มติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 (มีมติ 20 เสียง

ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ - กระผมขอสั่งพักการประชุม ๑5 นาที แลวจึงพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3 

 
 
พักการประชุมเวลา 10.00 น. 
เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น. 

 

 

 

/ ระเบียบ ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 

ประธานสภาฯ - เรื่องท่ีจะใหสภาฯ พิจารณา คือ การพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ขอเชิญทานนายกไดแถลงเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระท่ี๑) เชิญครับ 

นายกฯ - ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ บัดนี้ถึงเวลาท่ี
คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอจึงขอชี้แจงใหทานประธาน
และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ดังตอไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง  
 

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันท่ี 5 สิงหาคม   
พ.ศ. 2559 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น    10,537,109.68   บาท 
1.1.2 เงินสะสม   2,504,771.87   บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม   3,468,556.85   บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   จํานวน   -   โครงการ  

รวม  - บาท 
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  -  โครงการ  

รวม  -  บาท 
1.1.6 เงินกูคงคาง   -  บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559 ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

2.1 รายรับจริง จํานวน 10,433,431.24  บาท 
หมวดภาษีอากร     จํานวน 80,268.52  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  จํานวน   6,000.00   บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน 42,221.34  บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน      0.00         บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน   6,685.00     บาท 
หมวดรายไดจากทุน     จํานวน     0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร               จํานวน 5,985,337.37บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน 4,312,919.00 บาท 
 

   2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 4,434,684.20 บาท 
 
 
 
 

      /2.๓ รายจาย...  
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   2.3 รายจายจริง จํานวน 7,591,187.69  บาท ประกอบดวย 
          งบกลาง      จํานวน 269,197.80  บาท 
          งบบุคลากร      จํานวน 3,015,495.00 บาท 
          งบดําเนินงาน     จํานวน 2,594,741.62 บาท 
          งบลงทุน      จํานวน 1,003,753.27 บาท 
          งบรายจายอ่ืน     จํานวน               0.00 บาท 
          งบเงินอุดหนุน     จํานวน   708,000.00 บาท 
   2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  

จํานวน 4,272,959.20 บาท 
   2.5 รายจายท่ีจายจากเงินสะสม    จํานวน    999,198.00 บาท 
   2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน     0.00  บาท 

ในสวนรายละเอียด (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จะขอมอบหมายผูชี้แจงฯ ตามสํานักและกองตางๆ  

หน.สป. - ในสวนของสํานักงานปลัด รับผิดชอบ ดังนี้ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานบริหารท่ัวไป   ต้ังไว 11,636,590.00  บาท 
  - แผนงานรักษาความสงบภายใน  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ต้ังไว 310,000.00 บาท 
  - แผนงานสาธารณสุข   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ต้ังไว 132,500.00  บาท 
  - แผนงานสังคมสังเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ต้ังไว 243,000.00  บาท 
  - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ต้ังไว 180,000.00  บาท 
  - แผนงานการเกษตร  

งานสงเสริมการเกษตร  ต้ังไว ๙0,000.00  บาท 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

  - แผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง   ต้ังไว 8,177,399.00  บาท 

  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
นักวิชาการศึกษา  - ในสวนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับผิดชอบ ดังนี ้
รักษาราชการแทน - แผนงานการศึกษา  
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ต้ังไว 1,917,020.00 บาท 
     งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ต้ังไว 4,248,181.00 บาท 
    - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
     งานกีฬาและนันทนาการ   ต้ังไว 330,000.00 บาท 
     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  ต้ังไว 215,000.00 บาท 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
 
 
 

      /นักวิชาการ...  
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นักวิชาการเงินและบัญชี - ในสวนของกองคลัง รับผิดชอบแผน ดังนี้  
รักษาราชการแทน  - แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ผูอํานวยการกองคลัง   งานบริหารงานคลัง  ต้ังไว 2,806,610.00  บาท 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
รองปลัดฯ - ในสวนของกองชาง รับผิดชอบ ดังนี้ 
รักษาราชการแทน   - แผนงานเคหะและชุมชน  
ผูอํานวยการชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ต้ังไว 1,500,310.00 บาท  

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 
พักการประชุม 12.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. (รอองคประชุม) 
 
ประธานสภาฯ - ตามเอกสารมีทานสมาชิกสภาฯทุกทานไดรับและไดศึกษารายละเอียดแลวมีสมาชิกสภา

ทานใดจะอภิปรายในสวนของรางขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
(วาระท่ี๑) เชิญครับ 

นายบัญชา สมาคม - กระผมคิดวารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ดังกลาวก็สมบูรณดี แตยังมีขอสงสัย คือ  
ส.อบต.หมูท่ี 6 ในรางขอบัญญัติฯ ป พ.ศ. 2560 ทําไมถึงต้ังงบประมาณไวสูงกวาขอบัญญัติฯ ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีผานมาต้ังไวเพียง 23,500,000 บาท 
ในสวนปนี้ต้ังไวถึง 30,500,000 บาท 

ประธานสภาฯ - เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ - ในสวนของการต้ังขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น จะ

เปนไปตามหนังสือซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 
กรกฎาคม 2559  โดยจะกําหนดใหนํารายการท่ีไมไดต้ังงบประมาณไวในป พ.ศ. 2559 
เนื่องจากไดรับจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค ใหนํามาต้ัง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียงกับยอด
วงเงินรวมท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย 

    1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    2. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน(คาปจจัยพ้ืนฐาน 

สําหรับนักเรียนยากจน) 
 3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 4. เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน 

5. เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ 
6. เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรอทุพพล

ภาพ 
7. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนบริการทางสังคม 
 
 
 

      / ๘. เงินอุดหนุน ... 
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8. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา 
9. เงินอุดหนุนสําหรับปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
10. เงินอุดหนุนสําหรับคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
11. เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายไดท่ีลดลงจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต 
12. เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต 
13. เงินอุดหนุนสําหรับงานสูบน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
14. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

ประธานสภาฯ  - ขอบคุณนายกฯ ท่ีชี้แจง  
 - มีผูประสงคอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกหรือไม 
ท่ีประชุมฯ - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ขอมติท่ีประชุมฯ วาจะพิจารณารับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีผูบริหารนําเสนอ หรือไม  
ท่ีประชุมฯ  - มติท่ีประชุม  
   รับหลักการ  ๒0  เสียง 
   ไมรับหลักการ - ไมมี – 
   ลา  1  เสียง 
   งดออกเสียง    ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

3.๒ การคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ - การคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นควรแตงต้ังเปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
จํานวน 5 ทาน เพ่ือทําหนาท่ีรับคําแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พรอมใหมีผูรับรอง 2 ทาน เชิญครับ 

 กรรมการฯ ทานท่ี ๑ 
นายนิคม  คําภา   ขอเสนอ นายคํากอง  โยธี ส.อบต. หมูท่ี 2  
ส.อบต.หมูท่ี 10     
นายพุฒ  ศรีมะณี   เปนผูรับรอง คนท่ี ๑ 
ส.อบต.หมูท่ี 5  
นายลอน  โยธี เปนผูรับรอง คนท่ี ๒   
ส.อบต.หมูท่ี 10   
  กรรมการฯ ทานท่ี ๒ 
นายสมบุญ  ผองใส  ขอเสนอ นายสวาง  พงษวัน ส.อบต.หมูท่ี 6 
ส.อบต.หมูท่ี 11   
 
 
 
 
 

      / นาย ...  
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นายสิทธิโชค ศรีมะณี  เปนผูรับรอง คนท่ี ๑ 
ส.อบต. หมูท่ี 5   
นายบัญชา  สมาคม  เปนผูรับรอง คนท่ี ๒ 
ส.อบต. หมูท่ี 6   
     กรรมการฯ ทานท่ี ๓ 
นายสาลี  โพนปลัด  ขอเสนอนายสุหราย  พงษเพชร ส.อบต.หมูท่ี 4 
ส.อบต.หมูท่ี 9  
นายสนั่น  สิทธิศร   เปนผูรับรอง คนท่ี ๑ 
ส.อบต.หมูท่ี 3   
นายก่ิง  บุทธนา   เปนผูรับรอง คนท่ี 2 
ส.อบต.หมูท่ี 1   
 กรรมการฯ ทานท่ี ๔ 
นายพุฒ  ศรีมะณี  ขอเสนอนายสมพงษ  กรรมธร ส.อบต.หมูท่ี 8 
ส.อบต.หมูท่ี 5   
นายงา  ทองเลิศ  เปนผูรับรอง คนท่ี ๑  
ส.อบต.หมูท่ี 8    
นายแกน  ศรีเพ็ง  เปนผูรับรอง คนท่ี ๒ 
ส.อบต.หมูท่ี 11   
 กรรมการฯ ทานท่ี ๕ 
นายสวาง  พงษวนั ขอเสนอนายแกน  ศรีเพ็ง ส.อบต.หมูท่ี 11 
ส.อบต.หมูท่ี 6   
นายสาลี  โพนปลัด   เปนผูรับรอง คนท่ี ๑ 
ส.อบต.หมูท่ี 9   
นายนิคม  คําภา   เปนผูรับรอง คนท่ี ๒ 
ส.อบต.หมูท่ี 10   
ประธานสภาฯ - สอบถามท่ีประชุมฯ วามีสมาชิกทานใด ประสงคจะเสนอชื่อกรรมการฯ อีกหรือไม 
ท่ีประชุมฯ - ไมมี 
ประธานสภาฯ - กระผมขอสรุปวามีทานใดบาง ท่ีเปนคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอไดทําการ
คัดเลือกจํานวน ๕ ทาน  

     1. นายคํากอง  โยธี   ส.อบต.หมูท่ี 2 
     2. นายสวาง  พงษวัน  ส.อบต.หมูท่ี 6 
     3. นายสุหราย  พงษเพชร  ส.อบต.หมูท่ี 4 
     4. นายสมพงษ  กรรมธร  ส.อบต.หมูท่ี 8 
     5. นายแกน  ศรีเพ็ง   ส.อบต.หมูท่ี 11 

  - แจงท่ีประชุมฯ กรณีท่ีมีผูไดรับการเสนอชื่อเขามา ๕ ทาน ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการฯ ท่ี
พึงมีและไมมีผูเสนอบุคคลใดเปนกรรมการฯ อีก ใหถือวาผูท่ีไดรับการเสนอชื่อมาท้ัง ๕ ทาน 
ไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการฯ ขอแจงคณะกรรมการฯ ไดประชุมเพ่ือแตงต้ัง
กรรมการทานใดทานหนึ่งเปนประธานกรรมการและอีกทานหนึ่งเปนเลขานุการ และขอให
กําหนดวันยื่นคําแปรญัตติ 

 
 
       / ท่ีประชุม...  
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ท่ีประชุม  มีมติใหยื่นคําแปรญัตติต้ังแตวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จนถึง ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. และ
ประชุมสภาฯ อีกครั้ง ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕9 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปราสาทเยอ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ และ ท่ี ๓ ตอไป และ
ขอพักการประชุม ๒๐ นาที 

 
พักการประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น. (รอองคประชุม) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะชี้แจงในเรื่องใดเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายกฯ - หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว1658 ลว. 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี2) ซ่ึงมีหัวขอหลัก ดังนี้ 

1. การใชจายจากเงินรายไดหรือรายไดสะสมของสถานศึกษาใหใชจายไดตาม
ระเบียบฯขอ 9 กําหนด โดยสถานศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

    2. เงินรายไดของสถานศึกษาใหนําฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 
    3. คาเงินรายหัวนักเรียน 
    4. คาพัฒนาการจัดการศึกษา 
    5. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินต้ังงบประมาณรายจายไวในขอบัญญัติ/เทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจายอยูในงบดําเนินงาน หมวดคาใชสอยและวัสดุ รายการคาใชสอย ฯ 
เบิกผลักหักสงใหสถานศึกษาโดยไมตองเสนอให อปท.สั่งการ แตตองบรรจุไวในแผนปฎิบัติ
การประจําปงบประมาณท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 
 6. เงินรายไดของสถานศึกษาใหใชจายตามกิจการของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตามระเบียบฯ 
 7. กรณีการอนุมัติจายเงินรายไดและรายไดสะสมของสถานศึกษา ใหหนวยการคลัง
ของสถานศึกษาเปนผูดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกเงินทุกวงเงิน เปนผูกําหนดและควบคุมเลขท่ี
ฎีกา โดยใหใชแบบฎีกาเบิกจายเงินของสถานศึกษาตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายท่ีทุกทานไดรับ) 

ท่ีประชุมฯ  - รับทราบ 
นายกฯ   - หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลว. 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนว 

ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 บางรายการซ่ึงรวมถึงรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย 
 

      / พัฒนาเด็กเล็ก ...  
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พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีมติใน
การประชุม ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 เห็นชอบใหกําหนดรายการดังกลาว
เปนเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - มีทานใดจะสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
นายบัญชา  สมาคม - ขอสอบถาม (อางถึงระเบียบวาระท่ี 1 ขอท่ี 5) ถาวาระของ นายก อบต.และ ส.อบต ของ 
ส.อบต. หมูท่ี 6  องคการบริการสวนตําบลปราสาทเยอสิ้นสุดลง จะมีการเลือกต้ังหรือไมหรือจะไดรักษาการตอ  
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ   - อางถึงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 1/2557 เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิก 

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการชั่วคราว และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหนารักษาความ
สงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่ง ซ่ึงระบุไวดังนี้ 

ขอ 2 กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆท่ีจะพนจาก 
ตําแหนง ใหสมาชิกสภาทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงท่ีตองพนจากตําแหนง 
เนื่องจากครบวาระตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2558 เปนตนไป ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป โดยใหมีจํานวนตาม
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมครบตามวรรคหนึ่งหรือพนจากตําแหนงใน
ภายหลังเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ใหสภาทองถ่ินประกอบดวยสภาทองถ่ินนั้นๆ เทาท่ี
มีอยู โดยไมตองดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวาง เวนแตในกรณีท่ี
สมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
การจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือมีการยุบสภาทองถ่ิน ใหดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สมาชิกสภาทองถ่ินตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 85/2557ฯ 
  ขอ 5 กรณีผูบริหารทองถ่ินท่ีจะพนจากตําแหนง ใหผูบริหารทองถ่ินท่ีตองพนจาก
ตําแหนง เนื่องจากครบวาระตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังแต
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง จะไดมีประกาศใหมีการเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
  ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระให
ดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงผูบริหารทองถ่ินโดยดําเนินการตามขอ 11 ของประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ี 85/2557 ฯ 
  ขอ 8 วาระของสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินตามขอ 
2  และขอ 3 และผูบริหารทองถ่ินตามขอ 5 และขอ 6 ดํารงตําแหนงจนกวาคณะกรรมการ
การเลือกต้ังจะประกาศใหมีการเลือกต้ัง ในกรณีท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติยังอยูใน
ตําแหนงการประกาศใหมีการเลือกต้ังโดยความเห็นชอบรวมกันระหวางคณะรักษาความสงบ
แหงชาติและคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ตามเอกสารแนบทายท่ีทุกทานไดรับ) 

ท่ีประชุมฯ   - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีทานใดประสงคจะเสนอหรือชี้แจงกรณีใดอีกหรือไม 
ท่ีประชุมฯ - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ขอเลิกและปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 
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เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 

 (ลงชื่อ)    นฤพร   อายุวงศ     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสาวนฤพร   อายุวงศ) 

                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

 
(ลงชื่อ)   บัญชา   สมาคม    ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)     สนั่ น   สิทธิศร   ผูตรวจรายงานการประชุม 

   (นายบัญชา   สมาคม)                 (นายสนั่น   สิทธิศร) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)       แกน   ศรีเพ็ง       ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นายแกน   ศรีเพ็ง) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 (ลงชื่อ)    สุธี   โย  ธี     ผูรบัรองรายงานการประชุม 

        (นายสุธี   โยธี) 
                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

 
 

 


