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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2. นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 

3. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
4. นายวีระ งึดเกาะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
5. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
6. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3           
7. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
8. นายสมบูรณ์  ถาวรสาล ี ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
9. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
10. นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
11.นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
12. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
13. นายสวัสดิ ์ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
14. นายบุญเชิด เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
15. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๑6. นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑7. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑8. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
๑9. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
2๐. นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
2๑. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
22 .นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
23. นายบุญมี ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายทวี พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
          ๒. นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 

๓. นายยงยุทธ  ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
๔. นางอ่วง  โสภิพันธ ์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๒. นายประยุทธ เนินกลาง   ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๓. นายประสิทธิ์  หมั่นสนาม   ต าแหน่ง เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๔. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
          5. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 6. นายกฤษฎา  เสรีวัฒน์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
 7. นางธันย์ชนก  บุตรโต    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 8. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 9. นางสุนันทา  แฉล้มไธสง   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน 
  10. นายอานัติ  ศรีผดุง    ต าแหน่ง ศรีผดุง 
 11.นางนีละมัย  หมื่นหาวงศ์   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  

12 นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 13. นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ลูกจ้างประจ า) 
 14. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ ประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจในพ้ืนที่ ต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖1 มีผู้ใด

จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม            รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ 
                       ๓.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เสนอโดยนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน)   
ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
นายกฯ  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน
โอกาสนี้ คณะกรรมการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
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๑.สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕6๑ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  

  ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                      ๕๒,๘๒๖,๐๗๑.๘๒ บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม                  ๑๙,1๒๙,๖๐๘.๒๐ บาท 
  ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม               1๘,๗๙๔,๔๑๗.๒๕ บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงิน ไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ โครงการ   
รวม ๐ โครงการ รวม ๐ โครงการ 

              ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ โครงการ รวม 
๓๐๙.๐๐   บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง ๐ บาท 
                 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 256๑ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.256๑ 
  (1) รายรับจริงทั้งสิ้น ๔๕,๓๗๖,๒๐๙.๒๙ บาท ประกอบด้วย     ๐ บาท 
  หมวดภาษีอากร             77,416.00 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              52,475.60      บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      280,323.93 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      ๐ บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         1,302.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน                                0.00      บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร                   17,971,809.67     บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  26,992,882.00 บาท 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                  0.๐๐ บาท 
(๓) รายจ่ายจริง จ านวน 31,005,211.01   บาท ประกอบด้วย 

        งบกลาง                      13,561,394.๐๐ บาท 
  งบบุคลากร           10,882,250.๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน             4,079,240.66 บาท 
  งบลงทุน                583,206.35 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น                           0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน                      1,899,120.00 บาท 

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           ๐.๐๐ บาท 
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน        387,000.00   บาท 
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม              0.00    บาท  
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   ค าแถลงงบประมาณ  
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 รายรับจริง ปี ๒๕๖๐ ประมาณการ ปี ๒๕6๑ ประมาณการ ปี ๒๕๖๒ 
รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 116,223.00 127,550.00 111,000.00 
หมวดธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 65,610.35 24,000.00 24,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 304,214.54 100,000.00 100,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๐ 1000.00 1,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,911.00 51,300.00 51,300.00 
หมวดรายได้จากทุน 2,459.00 0.0๐ 0.0๐ 

รวมรายได้จัดเก็บ 542,417.89 303,850.00 287,300.00 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 20,523,501.93 17,973,610.00 18,103,300.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,523,501.93 17,973,610.00 18,103,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,408,706.00 32,140,222.00 35,471,530.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26,408,706.00 32,140,222.00 35,471,530.00 

รวม 47,474,625.82 50,417,682.00 53,862,130.00 
 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๐ ประมาณการ ปี ๒๕6๑ ประมาณการ ปี ๒๕๖๒ 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 15,032,282.00 19,111,689.00 21,462,256.00 
งบบุคลากร 12,792,620.00 15,926,380.00 16,771,920.00 
งบด าเนินงาน 6,300,068.14 8,141,913.00 10,717,208.00 
งบลงทุน 4,908,900.00 5,305,200.00 2,305,031.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 15,000.0๐ 30,000.00 15,000.00 
งบอุดหนุน 2,517,301.93 1,902,500.00 2,590,715.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 41,566,172.07 50,417,682.00 53,862,130.00 
รวม 41,566,172.07 50,417,682.00 53,862,130.00 
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    บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   เป็นจ านวน
รวมทั้งสิ้น  51,309,539 บาท  แยกเป็นรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

           ด้านบริหารทั่วไป 
            ๑. แผนงานบริหารทั่วไป                           12,348,317  บาท 
        ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                          
725,400   บาท 
                     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
        ๑. แผนงานการศึกษา  6,577,593 บาท 
                  ๒. แผนงานสาธารณสุข                            975,420     บาท 
                  ๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                           1,426,880   บาท        
        ๔. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                        566,960   บาท 
                ด้านเศรษฐกิจ 
         ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                  6,483,400  บาท 

        ๒. แผนงานการเกษตร                                                     3,099,880  บาท 
                          ด้านงบกลาง  
                 ๑. แผนงานงบกลาง                                                        19,105,689 บาท 

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป รายละเอียดตามร่างที่ส่งไปพร้อมญัตติที่แจกให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษามาก่อนแล้ว 

ประธาน นายกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีการพิจารณา 
๓ วาระ ตามข้อ ๔๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ประธาน เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบแล้วมีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
ประธาน เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมรับหลักการในวาระท่ี ๑  
มติที่ประชุม รับหลักการ 22 เสียง ไม่รับหลักการ -  เสียง งดออกเสียง - เสียง    รับหลักการเวลา       

10.20 น. 
ประธาน เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ แล้ว ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ เห็นควรตั้งคณะกรรมการก่ีคน 
มติที่ประชุม เห็นควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน ๓  คน  
ประธาน ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
ที่ประชุม นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม. ๓ เสนอ นายสมร ประสพสุข ส.อบต.ม.๔ 
  ผู้รับรอง ๑. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ ส.อบต.ม.๕ 
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    ๒. นายโญทิน ภูมีชิต  ส.อบต.ม.๕ 
 
 

ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า นายสมร ประสพสุข ส.อบต.ม. ๔ ได้รับเลือก 

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  
   ล าดับต่อไป ให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

ที่ประชุม นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ส.อบต.ม.๙ เสนอ นายวริิทธิ์พล จันทาทุม ส.อบต.ม.๖ 
ผู้รับรอง ๑. นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓ 

                         ๒. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส ส.อบต.ม.๑๐ 
ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า นายวิริทธิ์พล จันทาทุม ส.อบต.ม.๖ ได้รับเลือก 

  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
  ล าดับต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

ที่ประชุม นายภานุวัฒน์ แสนสีใส ส.อบต.ม.๑๐ เสนอ นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ส.อบต.ม.๙ 
  ผู้รับรอง ๑. นายบุญมี ทศแก้ว ส.อบต.ม.๑๖ 

                         ๒. .นายสุวรรณ์ แทนค า ส.อบต.ม.๑๑ 
ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ส.อบต.ม.๙ ได้รับเลือก

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ        ตาม ข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อคณะกรรมการด้วย วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

 ตามมาตรา ๘๗ วรรคท้าย ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ
จ านวนในรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่าย
ที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผล
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้  ข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย



- 7 -  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะ
กระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ วรรคสอง ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ          
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด ตามข้อ ๔๕           
และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

        (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
        (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
        ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ประธาน เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบแล้วขอมติที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอ 

ค าแปรญัตติและระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติให้แล้วเสร็จ. 
มติที่ประชุม ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติระหว่างวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.ให้คณะกรรมการแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.  

๓.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวันและก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ  (เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) 

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเสนอญัตติขอเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวันเพื่อใช้
เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอเชิญนายกชี้แจง 

นายกฯ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ขอเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวันเพื่อก่อสร้าง
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กไปแล้วนั้น บัดนี้อ าเภอล าปลายมาศ ได้แจ้งเรื่องจากส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งขาติตามหนังสือที่ บร ๐๕๑๘/ว๗๐๘ ลว ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
แจ้งว่าส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งเรื่องตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ส่วนรายละเอียดมอบให้ปลัดฯ ชี้แจง 

ปลัดฯ แจ้งรายละเอียดตามหนังสือส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๕/๐๗๘๓๕ 
ลว ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีหลักการและเงื่อนไขการเช่าดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้วัดอัมพวัน หมู่ที่ ๑๖ ต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดท าสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัด โฉนดเลขที่ ๗๙๑๘ (ทั้งแปลง)    
เนื้อท่ี ๑ ไร ๓ งาน ๗๗ ตารางวา ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเพ่ือก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๒๐ x ๒๓ เมตร จ านวน ๑ หลัง ตามรูปแบบ
รายการที่เสนอ 

๒. ก าหนดอายุสัญญาเช่า ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่า       
เป็นต้นไป    

๓. การปลูกสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่า รวมอยู่ในระยะเวลาการเช่า  
๒๐ ปี 

๔. ช าระค่าเช่าเป็นรายปี ปรับเพิ่มร้อยละ ๓๕ ทุกระยะ ๔ ปี ดังนี้ 
- ระยะ ๕ ปีแรก ค่าเช่าปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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- ระยะ ๕ ปีที่สอง ค่าเช่าปีละ ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพัน          
  บาทถ้วน) 
- ระยะ ๕ ปีที่สาม ค่าเช่าปีละ ๓๖,๔๕๐ บาท สามหมื่นหกพัน 
  สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน 
- ระยะ ๕ ปีสุดท้าย ค่าเช่าปีละ 49,208 บาท(สี่หมื่นเก้าพัน 
  สองร้อยแปดบาทถ้วน 

  ๕. ค่าจดทะเบียนการเช่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ส่วนราชการ
เรียกเก็บให้ผู้ขอเช่าช าระทั้งสิ้น โดยให้ช าระเงินต่างๆ ในวันท าสัญญาเช่า 

 ๖. ผู้เช่าเป็นผู้ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ต่อส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

๗. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามและรายงาน
การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามรูปและรายการที่ได้รับอนุญาต
จากทางราชการ และให้รายงานส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพ่ือรายงาน
คณะกรรมการ พศป.ทราบ 

 ๘. ให้วัดอัมพวันด าเนินการจัดท าสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ส านักพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งให้รีบด าเนินการจดทะเบียน
การเช่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท าสัญญาเข่า 

ส่วนระเบียบการเช่าขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดไว้ตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ การเชา่  

ข้อ ๙๓ การเช่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ราชการ 

           ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืน
เกี่ยวกับการเช่าตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๒) ส่วนราชการท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา           
ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด  

ซึ่งอัตราค่าเช่ามีหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ได้ก าหนดประเภท 
ค่าใช้สอยส าหรับค่าเช่าอาคารและที่ดินให้ใช้อัตราค่าเช่าตามระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการเช่าให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามอัตรา ดังนี้ 

(๒) การเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในราชการ ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตรา 
๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเบิกจ่ายตาม (๑) หรือ (๒) เกินอัตราที่
ก าหนดไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่ 
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สูงกว่าอัตราตามท้องตลาดและต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นด้วย 
 และเนื่องจาการเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวัน ดังกล่าว ส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเห็นชอบให้วัดอัมพวันท าสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่า เป็นการ
ท าสัญญาเช่าต่อเนื่อง โดยช าระค่าเช่าเป็นรายปี ปรับเพ่ิมร้อยละ ๓๕ ทุกระยะ ๕ ปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๘ ก าหนดว่า “ภายในบังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และ
ข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณให้กระท าได้
โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอน
ของกฎหมาย...” 

ประธาน นายกฯและปลัดฯ ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน 
การเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวันและก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณแล้ว 
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๔ เสียง  ไม่อนุมัติ -  เสียง งดออกเสียง ๒  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน มีผู้ใดจะเสนออะไรหรือไม่ 
นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  เรื่องที่หนึ่งความเดือดร้อนของบ้านหนองตาอยู่ เป็นหมู่บ้านใหญ่ เรื่องไฟชะโงกตั้งแต่

เป็น อบต.มาได้เพียง ๓ หลอด แต่หมู่เล็กๆ ได้ไปเป็น ๑๐ หลอด เรื่องที่สองเรื่อง          
ท่อระบายน้ าอยากให้เป็นท่อหน้าหกปาดครึ่งแล้วน้ าจะไหลหมดไม่มีตกค้างและ          
ได้ระยะทางที่ยาวถ้าวางท่อมันเป็นดินฝนตกดินก็ไหลกลบท่อหมดไม่เหมือนกับ
เทศบาลที่เป็นคอนกรีตไม่มีดินไหลลงไปถ้าบ้านอื่นไม่ท าขอเป็นบ้านหนองตาอยู่         
บ้านเดียวก็ได้หนึ่งสามารถท าได้ทั้งหมู่บ้านถ้าท าแบบเดิมมันจะได้รื้อท าใหม่ 

นายสมร ประสพสุข เมื่อวานนี้มีกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดที่วัดอัมพวันไม่ได้ไปร่วมเนื่องจากติดงาน
ฌาปนกิจศพในหมู่บ้านอีกเรื่องอยากถามเลขาฯสภาฯให้ชี้แจงนิดหนึ่งเรื่องเช่าที่ธรณี
สงฆ์วัดอัมพวันบ้านหินโคน การเช่าห้าปีแรกห้าปีหลังท าไมถึงแตกต่างกันอัตราค่าเช่า
เจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้ก าหนดหรือว่าผู้ใดเป็นผู้ก าหนด 

ปลัดฯ เรื่องการเช่าที่วัดอัมพวันตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วทางวัดอัมพวันไม่ได้เป็นผู้ก าหนด
ระยะเวลาการเช่าและอัตราการเช่าเป็นมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑             
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายนครรัตช์ สิงหนาม   ขอพูดเรื่องถนนดินของหมู่ที่ ๒ งบประมาณเจ็ดพันกว่าบาทผู้รับเหมาได้ดูหน้างาน
แล้วไม่อยากท า ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด เรื่องที่สอง เรื่องโครงการในข้อบัญญัติล่าช้า
ต้องรอเงินเข้าปีงบประมาณ ๖๑ เพ่ิงท าไม่กี่ตัวแต่ตอนนี้เราท าข้อบัญญัติปี ๖๒ แล้ว 
ถ้าเป็นไปได้ให้เงินปี ๖๑ ตกเป็นเงินสะสมดีกว่า เรื่องที่ ๓ อยากให้สมาชิกฯ ติดตาม
แผนการท าแผนต่อไปให้มีการท าประชาคมกันใหม่ไม่ว่าไฟฟ้า ถนน รางระบายน้ า 
อยากฝากฝ่ายบริหารด้วย 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง เห็นด้วยกับท่านภานุวัฒน์ฯ และ ท่านนครรัตช์ฯ 
นายกฯ โครงการของบ้านหนองตาอยู่อยากท าตามแนวคิดของสมาชิกฯ จะได้มอบให้กองช่าง

ตรวจสอบว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่  
นายจักรกริช เหลือสืบชาติ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ให้โครงการถ้าจะตัดระยะทางให้แจ้งให้สมาชิกทราบก่อน 
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นายพิชัย สุทธิประภา ถนนของหมู่ ๑๑ ยังไม่สิ้นสุดถึงแค่หน้าโรงสีอยู่กับงบประมาณหรือว่าผู้เสนอ 
นายไพมณี บรรทุปา อยากสอบถามเรื่องถนนจากบ้านโคกสะอาดไปโนนรัง เงินที่หักค่าประกันไว้ที่บอกว่า

เหลืออยู่สี่หมื่นตอนหลังมาบอกว่าเหลืออยู่สองหมื่นแล้วเมื่อไรจะไปด าเนินการให้ 
นายกฯ เรื่องเงินประกันสัญญาจะให้ทางกองคลังตรวจสอบและน าเงินประกันมาใช้ตาม

ระเบียบ 
ประธาน        สั่งปิดการประชุม 

 เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.           
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