
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว 

************************************ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562  ในวันที่  5 สิงหาคม  2562 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจ าปี 2562  ในวันที่  14 สิงหาคม  2562  ตามรายละเอียดแนบท้าย  ซึ่งตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540  จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่     20     เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2562  

 
 
 
                                           ( ลงชื่อ )        

( นายเสาร์  มีค าเหลือง ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว 

 
 

 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว   

สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562   
วันที่  5  สิงหาคม  2562    

เวลา  09.00  น. 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว    

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายเสาร์  มีคําเหลือง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 2. นางเกี๋ยงคํา  สมจิตร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 3. นายนันทิพัฒน์  พ่ึงบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 4. นายเลิ่ม  กุลพรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 5. นางจํารอง  ใจชื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 6. นายเจริญ  แรงทน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 7. นายสุทธินัย  ใจตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 8. นายธนกร  สุภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 9. นายศิวัช  ตานาคา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 10. นายสมศักดิ์  แม่นยํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 11. นายบุญมี  แม่นยํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 12. นายกิติพงษ์  อิ่นแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพนม  เจนจัด  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 2. นายสี  มีคําเหลือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 3. นายอนุชิต ขันเวท  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 4. นายชัยยัณ  สุวรรณ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 

 
บันทึกการประชุม 

   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ที่มาประชุมครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังแก้ว  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วเข้าห้องประชุม นายเสาร์     มีค าเหลือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  เป็นประธานในที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ ข้าพเจ้า ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  สมัยสามัญสมัยที่ 3 / 2562 ครั้งที่  1  

วันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  มาประชุมทั้งหมด  11  คน  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ลาออก 3 คน ถือว่าครบองค์ประชุม  ข้าพเจ้า ขอเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญสมัยแรก ) 
ประธานสภา ฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วสมั ย

วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี  2562    วันที่  14 มิถุนายน  2562   ณ  ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังแก้ว  เวลา  09.30  น. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ได้รับรอง
รายงานการประชุม โดยการ ยกมือรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วสมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี  2562  ( ตามรายละเอียดที่ได้ส่งล่วงหน้า  ) 

 

ประธานสภา  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ตรวจได้รับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 10 เสียงรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี  

2562   งดออกเสียง 1 เสียง ( ประธานสภา ฯ ) 
 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
3.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  “ งบประมาณ

รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ” 
ประธานสภา ฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี        

พ.ศ. 2563  ตามท่ีได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้สมาชิก ล่วงหน้าแล้ว 3 วัน จึงขอให้นายก อบต.วังแก้ว 
ได้ชี้แจง 

นายก อบต. วังแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563  
เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ได้พิจารณา โดยองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
ได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปีงบประมาณ 
2563 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้   26,500,000  บาท  คือ 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) 
ประธานสภา ฯ  ตามที่นายก อบต.วังแก้ว  ได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการใช้จ่าย

งบประมาณ  ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังแก้วได้รับทราบ  สมาชิกสภา อบต.วังแก้ว ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ จะขออภิปรายหรือไม่  
จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ได้พิจารณาจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี 1 หรือไม่  

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว จ านวน 11 คน  ( โดยการยกมือ ) 
-   มีมติเป็นเอกฉันท์ 10 เสียง  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี 1  
-   งดออกเสียง  1   เสียง ( ประธาน ) 

ประธานสภา ฯ  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 11 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  2563    ในวาระที่  1  แล้ว  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ี 2  
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ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น กระบวนการขั้นตอนต่อไปคือ การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 

  
3.2 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธานสภา ฯ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.

2563 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ในระเบียบวาระที่ 1 แล้วนั้น 

   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 105 
จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ดังนั้น ผมจึงขอให้เลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 

  เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 

   1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน 

   2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิดเจ็ดคน 

 ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ ของสภาท้องถิ่น ฯลฯ (3) 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
   (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
   (2) ตาย 
   (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
   (4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
   (5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
 ข้อ 107 ภายใต้ข้องบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่ กรณี 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

   การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นําวิธีการ
เลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจํานวน ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด ให้เลือก
รองประธานคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 
8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน แล้วปรากฏว่า
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
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 ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ฯ...ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวนและให้สมาชิกสภาท้ องถิ่น

ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานสภาฯ ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นฯ 

 ข้อ 14 ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ประธานสภาฯ ตามที่ท่านเลขานุการสภาท้องถิ่นได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว ต่อไปผม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนกี่ท่าน คือไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไ ม่
เกินเจ็ดคน และเห็นควรเป็นคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ ขอเชิญเสนอพร้อมผู้
รับรองอย่างน้อยสองคน 

นายนันทิพัฒน์ พึ่งบ้าน ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 ควรเป็นคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการแปรญัตติควรมีจ านวน 5 คน 

 ผู้รับรอง   1. นายศิวัช  ตานาคา  สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 
    2. นายสุทธินัย ใจตรง  สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 
ประธานสภา ฯ มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ถูกต้องตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯ เห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 เป็นคณะกรรมการสามัญ และมีจํานวน 5 ท่าน โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 เป็น
คณะกรรมการสามัญและมีจํานวน 5 ท่าน 

 เห็นด้วย  11 เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภา ฯ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ 2563 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ นําเสนอได้ พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 
2 ท่าน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

นายศิวัช ตานาคา เรียนประธานสภาฯ ผมนายศิวัช ตานาคา สมาชิกสภาฯ หมู่ 6  
 ขอเสนอ นายสมศักดิ์ แม่นย า สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
   ผู้รับรอง 1. นายสุทธินัย  ใจตรง  สมาชิกสภาฯ หมู่ 5  
      2. นายจํารอง ใจชื่น สมาชกิสภาฯ หมู่ 3 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที ่1 อีกหรือไม่  
มติที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายสมศักดิ์  แม่นย า   

สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน 

นายสมศักดิ์ แม่นย า  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมศักดิ์ แม่นยํา  สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 
        ขอเสนอ  นายธนกร สุภา สมาชิกสภาฯ  หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
   ผู้รับรอง 1. นายสุทธินัย   ใจตรง สมาชิกสภาฯ  หมู่ 5  
      2. นายจํารอง ใจชื่น   สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 
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ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที ่2 อีกหรือไม่  
มติที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายธนกร สุภา สมาชิก

สภาฯ หมู่ 5   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภา ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน 

นายศิวัช   ตานาคา เรียนประธานสภาฯ ผมนายศิวัช   ตานาคา สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 
   ขอเสนอ  นายบุญมี     แม่นย า  สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3   
   ผู้รับรอง 1.นายสุทธินัย   ใจตรง สมาชิกสภาฯ หมู่ 5  
      2. นายจํารอง  ใจชื่น สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที ่3 อีกหรือไม่  
มติที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายบุญมี  แม่นย า  

สมาชิกสภาฯ หมู่ 7   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
สมาชิกสภา ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน
  

นายเจริญ  แรงทน  เรียนประธานสภาฯ ผมนายเจริญ  แรงทน สมาชิกสภาฯ  หมู่ 4  
   ขอเสนอ  นายนันท์ทิพัฒน์  พึ่งบ้าน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
   ผู้รับรอง 1. นายเลิ่ม   กลุพรม สมาชิกสภาฯ  หมู่ 3  
     2. นายสุทธินัย   ใจตรง สมาชิกสภาฯ  หมู่ 5  
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที ่4 อีกหรือไม่  
มติที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายนันท์ทิพัฒน์  พึ่งบ้าน  

สมาชิกสภาฯ  หมู่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
สมาชิกสภา ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน 

นายเลิ่ม   กุลพรม เรียนประธานสภาฯ ผมนายเลิ่ม   กลุพรม สมาชิกสภาฯ  หมู่ 3 
 ขอเสนอ  นายศิวัช   ตานาคา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
   ผู้รับรอง 1. นายจํารอง ใจชื่น สมาชิกสภาฯ  หมู่ 3 
     2. นายนันททิ์พัฒน์  พึ่งบ้าน สมาชิกสภาฯ  หมู่ 2 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที ่5 อีกหรือไม่  
มติที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายศิวัช   ตานาคา     

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
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เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย 

 1.  นายสมศักดิ์ แม่นยํา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
2.  นายธนกร     สุภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 3.  นายบุญมี   แม่นยํา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
4.  นายนันท์พิพัฒน์     พ่ึงบ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 5.  นายศิวัช     ตานาคา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 

 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  เสนอชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  
จํานวน  5  ท่าน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
การพิจารณาข้อบัญญัติ  จึงขอที่ประชุมสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ได้กําหนด
ระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพ่ือให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติได้ ประชุมแล้วส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภา ตามข้อ 
45 , 50 ,115 , 116 และกําหนดวันที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประชุมให้แล้วเสร็จ 
พร้อมการกําหนดประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3  จึงขอมติของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ที่มาประชุมได้พิจารณาฯ ในวันที่และเวลาเท่าใด 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว  เสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตั้งแต่วันที่  6 , 7 และ 8 สิงหาคม  2562  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประชุมวันที่  9   สิงหาคม  2562  ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังแก้ว แล้วส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังแก้ว  ภายในวันที่  10   สิงหาคม  2562  เพื่อจะส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณา  และก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วังแกว้สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   
พ.ศ.  2563  ในวาระที่  2  และวาระที่  3  ในวันที่   14  สิงหาคม  2562   ในเวลา  
10.00  น. ณ.ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล วังแก้ว 

 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  มีมติกําหนดระยะเวลาที่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังแก้ว  เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตั้งแต่วันที่  6 
, 7 และ 8 สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ข้าพเจ้า ฯ ขอนัด
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประชุมวันที่  9   สิงหาคม  2562  เวลา 10.00 น.       
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว เพ่ือจะได้ส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ภายในวันที่  10   สิงหาคม  2562 และส่งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วและผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องจะแจ้ง  
   หรือนําเสนอต่อที่ประชุมในวาระอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตําบลวังแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว และผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 





 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว   

สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562   
วันที่  14  สิงหาคม  2562    

เวลา  10.00  น. 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว    

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายเสาร์  มีคําเหลือง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 2. นางเกี๋ยงคํา  สมจิตร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 3. นายนันทิพัฒน์  พ่ึงบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 4. นายเลิ่ม  กุลพรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 5. นางจํารอง  ใจชื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 6. นายเจริญ  แรงทน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 7. นายสุทธินัย  ใจตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 8. นายธนกร  สุภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 9. นายศิวัช  ตานาคา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 10. นายสมศักดิ์  แม่นยํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 11. นายบุญมี  แม่นยํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 12. นายกิติพงษ์  อิ่นแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพนม  เจนจัด  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 2. นายสี  มีคําเหลือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 3. นายอนุชิต ขันเวท  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
 4. นายชัยยัณ  สุวรรณ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 

 
บันทึกการประชุม 

   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ที่มาประชุมครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังแก้ว  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วเข้าห้องประชุม นายเสาร์     มีค าเหลือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  เป็นประธานในที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ ข้าพเจ้า ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  สมัยสามัญสมัยที่ 3 / 2562 ครั้งที่  2  

วันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  มาประชุมทั้งหมด  11  คน  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ลาออก 3 คน ถือว่าครบองค์ประชุม  ข้าพเจ้า ขอเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ) 
ประธานสภา ฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วสมัย

สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี  2562    วันที่  5  สิงหาคม  2562   ณ  ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังแก้ว  เวลา  09.00  น. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ได้
รับรองรายงานการประชุม โดยการ ยกมือรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 ( ตามรายละเอียดที่ได้ส่งล่วงหน้า  ) 

 

ประธานสภา  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ตรวจได้รับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 10 เสียงรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2562  งดออกเสียง 1 เสียง ( ประธานสภา ฯ ) 
 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   1. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3 
ประธานสภาฯ  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วได้พิจารณาข้อบัญญัติ เรื่อง ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี พ.ศ.2563  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติไป
แล้วนั้น  จึงขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังแก้ว 

ประธานคณะกรรมฯ   ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ได้พิจารณาข้อบัญญัติ เรื่อง  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  พ.ศ.  2563  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เนื่องจากปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วท่านใด  ยื่นเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2563   ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
พ.ศ. 2563 และคณะกรรมแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่  9   สิงหาคม  2562   คณะกรรมแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2563  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ได้รับทราบว่า ร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี พ.ศ.  2563  ไม่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง  ในวาระที่  2  แล้ว  
ดังนั้นในวาระที่  3  ขอมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  พิจารณาจะให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  พ.ศ.  2563  เป็นข้อบัญญัติ ฯ หรือไม่ 

 
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว จ านวน 11 คน  ( โดยการยกมือ ) 

-   มีมติเป็นเอกฉันท์ 10 เสียง  เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปี  พ.ศ.  2563  เป็นข้อบัญญัติ ฯ และน าเสนอนายอ าเภอวังเหนือ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
-   งดออกเสียง  1   เสียง ( ประธาน ) 
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ประธานสภาฯ  เพ่ือให้สามารถดําเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรับรองรายงานการประชุม จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังแก้ว รับรองมติในการประชุมในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังแก้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง 
มติการประชุมในครั้งนี้ 

  
 2.การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  ได้พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากงบประมาณในหมวดรายจ่ายบางหมวดรายจ่าย
ไม่เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังแก้ว จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้วได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายกฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว มีความจําเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน และเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
วังแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 

ปลัดอบต.วังแก้ว  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณครั้งนี้ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 219,200.00 บาท (สองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 

 1. โอนลดงบประมาณ 
1.1 งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา ประเภทเงินเดือน

พนักงาน เดิมตั้ ง ไว้  จํ านวน 247,800.00 บาท โอนลดงบประมาณครั้ งนี้  จํ านวน 
150,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณ จํานวน 475,976.00 บาท 

1.2 งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน เดิมตั้งไว้ จํานวน 1,140,000.00 บาท โอนลดงบประมาณครั้งนี้ จํานวน 
69,200.00 บาท คงเหลืองบประมาณ จํานวน 296,565.00 บาท 
2. โอนเพิ่มงบประมาณ 

2.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งเพ่ิม 219,200.00 บาท แยกเป็น 
1) โต๊ะประชุม ตั้งเพิ่ม 46,800.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 12 

ตัว โดยมีคุณลักษณะโต๊ะโล่ง ขาเหล็ก ขนาด ยาว 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 70 ซม. หน้าโต๊ะปู
ด้วยเมลามีน 

2) โต๊ะผู้บริหาร ตั้งเพ่ิม 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังแก้ว จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นโต๊ะไม้  ขนาด ยาว 300 ซม. กว้าง 
140 ซม. สูง 760 ซม.  

3) ตู้เอกสารรางเลื่อน ตั้งเพ่ิม 120,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เอกสาราง
เลื่อน จํานวน 1 ตู้ ขนาด 3,180x914x1980 มม. โดยประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 3 ตู้คู่ มี
มาตรฐาน มอก. สามารถรับน้ําหนักได้สูง 30 -50 กก./ชั้น โครงสร้างผลิตจากเหล็กแผ่น
เหล็กกล้า spcc หนา 0.60 มม. มือจับอลูมิเนียมแข็งแรง 






