
๑ 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕60  

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

--------------------------------------------- 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
เลขานุการ ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/2560 วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕60  
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ือง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธาน เรียนเชิญผู้บริหารแจ้งเรื่องที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
นายก อบต. ๑.เรื่องการทอดกฐินของวัดธรรมาจาริกป่ากลาง ก็ได้ท าหนังสือเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการมาเป็นประธานในการทอดกฐิน ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากท่านไปรับ
ต าแหน่งใหม่เป็นรองปลัดกระทรวงฯจึงไม่สามารถมาได้ พอดีผมได้มีโอกาสไปพบท่านบัณฑูร   
ล่ าซ า จึงได้ท าหนังสือถึงท่านบัณฑูร  ล่ าซ า มาเป็นประธานในการทอดกฐิน ส าหรับการก่อสร้าง
กุฏินั้นอาจจะต้องใช้เงินอีกประมาณหนึ่งล้านบาท ก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านได้ช่วยกันบริจาคเงิน
ทอดกฐินเพื่อน าเงินที่ได้มาจัดสร้างกุฏิวัดให้เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับส่วนอื่นๆนั้นผมได้ประสานไป
แล้ว 

 ๒.ส าหรับสมาชิกและผู้บริหารหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย
ของสมาชิกและผู้บริหารชุดนี้เพราะจะหมดวาระในเดือนตุลาคมนี้  

 ๓.โครงการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลป่ากลาง ผมมองว่าในอนาคตจะต้องมี
สถานที่เหล่านี้ คือ (๑) บ้านชนเผ่า (๒) อาคารพิพิธภัณฑ์ (๓) ร้านจ าหน่ายสินค้า (๔) ร้านอาหาร 
(๕) ปรับภูมิทัศน์ (๖) ห้องน้ า (๗) ลานจอดรถ (๘) ลานแสดงศิลปวัฒนธรรม (๙) งานไฟฟ้า (๑๐) 
ครุภัณฑ์เครื่องใช้ของชนเผ่า ซึ่งโครงการนี้ก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว ต่อไปก็คือการขอ
มติประชาคมของต าบลป่ากลาง โดยจะเชิญผู้น าท้องที่มาประชุมท าความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง 
งบประมาณท้ังหมดจะท าเรื่องขอไปที่การท่องเที่ยว คาดว่าจะได้งบประมาณในการก่อสร้างในปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับต าบลป่ากลางและพ่อแม่พ่ีน้องชาว
ต าบลป่ากลางทุกคนจะได้รับประโยชน์เหมือนกัน 

ประธาน ท่านใดมีอะไรจะแจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๙  
 สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการรับรองการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ที่ประชุม มีมติ เอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๒ 
ประธาน ส าหรับในระเบียบวาระนี้จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

วาระท่ี ๒ ในเรื่องการแปรญัตติ ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้วได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
การพิจารณาและแปรญัตติ ก็จะมอบให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
ก่อนอื่นให้ท่านเลขานุการได้ชี้แจงระเบียบต่างๆให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

เลขานุการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

        ถ้าทีป่ระชุมสภาท้องถ่ินลงมตเิหน็ด้วยกับค าแปรญัตต ิหรอืเหน็ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

        ถ้าข้อความในข้อใดท่ีมีมตไิปแล้วขัดแยง้กันหรอืบกพร้องในสาระส าคัญ ทีป่ระชุมสภาท้องถ่ินจะ
ลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

        ถ้าข้อแยง้หรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึน้ในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะ
ลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

        เม่ือคณะกรรมการแปรญัตตไิดย้ื่นรายงานการพิจารณาข้อทีไ่ดร้ะงบัไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

        ในการประชุมตอ่วาระทีส่อง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมตเิฉพาะข้อทีไ่ดร้ะงบัไว้เท่านั้น  
 ก็ขอเรียนเชิญทางคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอที่ประชุมครับ  
 



๓ 
 
นายทินาสิษฐ์ บรินต ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้จ านวน 
 ๗ ท่าน  
 ๑.นายเกรียงไกร   เพชรกิจเจริญ  
 ๒.นายอนันต์       แสนทรงสิริ  
 ๓.นายสุรพล    คีรีธีรกุล 
 ๔.นายทินาสิษฐ์   บรินต 
 ๕.นางวิจิตรา    แซ่เต็น  
 ๖.นายนฤพล   นายโก๋  
 ๗.นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ 

ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเลือกให้ผมนายทินาสิษฐ์  บรินต เป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ และท่านบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยที่ประชุมครั้งท่ีผ่านมา
ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 

 วันที่ 10 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 
 วันที่ 11 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.  
 วันที่ 12 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.  

ซึ่งก็มีสมาชิกยื่นเสนอค าแปรญัตติ ๒ ท่าน  
๑.นายบุญเกียรติ   แสนทรงสิริ สมาชิกหมู่ ๖ ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ขอลด
วงเงินลง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากเดิม ๗๕๔,๗๔๘ บาท คงเหลือ ๗๓๔,๗๔๘ บาท เนื่องจากต้องการให้
ผู้บริหารได้น าไปปรับเพิ่มในส่วนของเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต าบลป่ากลาง ตามความเห็นของ
ก านันต าบลป่ากลางและผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ 
๒.นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายก อบต.ป่ากลาง ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ข้อ ๑ เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลป่ากลาง ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอเพ่ิม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นทั้งหมด 
๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากทางก านันและผู้ใหญ่บ้านมีความต้องการใช้ในการดูแลรักษาความสงบภายใน
ต าบลป่ากลาง และงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้นั้นไม่เพียงพอ 
และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามท่ีได้มีการยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งร่างข้อบัญญัติฉบับเดิม และฉบับ
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นทางคณะกรรมการได้ส่งให้กับท่านประธานสภา ซึ่งก็ได้แจกให้กับทุกท่านไป
เรียบร้อยแล้ว ครับ 

ประธาน ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง จะไม่มีการอภิปรายการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติตามมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

เลขานุการ ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง จะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบตามร่างเดิมท่ีผู้บริหารเสนอ 
หรือจะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอครับ 

ประธาน ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติที่ผู้บริหารเสนอ  
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ไม่เห็นชอบ  
ประธาน ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ  
 



๔ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 
 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๓ 
ประธาน ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  วาระท่ีสาม จะเป็น

การลงมติเพ่ือเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ / ที่ประชุม
ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  
ประธาน ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและ

ประชุมกันต่อในภาคบ่ายครับ 
 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุมต่อภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  
 
ประธาน เชิญที่ประชุมครับ  
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ขอติดตามการรับมอบทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดน่าน โดยมีนายช านาญ  บุดาสา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมประชุมชี้แจง 
จ านวน 5 รายการ  

 1.ลานวัฒนธรรม  
 2.ป้ายหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว  
 3.ป้ายสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว  
 4.ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า  
 5.ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว  
 ซึ่งก็ได้สอบถามไปว่าเอกสารประกอบโครงการนั้นพร้อมแล้วหรือยัง ซึ่งท่านช านาญก็บอกว่า

เอกสารยังไม่พร้อม ให้เลื่อนการชี้แจงด้านเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป ก็อยากจะสอบถามว่า
ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้มีการติดตามเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้ว และในวันนี้ทางพัฒนาชุมชนจังหวัด
จะเข้ามาชี้แจงหรือไม่ หรือจะไปชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไปครับ 

นายก อบต. ส าหรับเรื่องนี้มอบให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจง  
เลขานุการ ส าหรับเรื่องการรับมอบทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ตามท่ีท่านบุญเกียรติได้

สอบถามไปแล้วนั้น ส าหรับในการประชุมในวันนี้ ผมได้โทรศัพท์สอบถามพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้ว
ว่าเราจะประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่านก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าเนื่องจากเอกสารยังไม่
พร้อมจึงยังไม่มาชี้แจงในการประชุมวันนี้ และจะเข้ามาประชุมชี้แจงในการประชุมครั้งถัดไป ครับ  

ประธาน มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ก็ขอขอบคุณผู้น าท้องที่ ผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิด

การประชุม  
ปิดประชุม เวลา 14.๐0 น.  
 



๕ 
 
 
 
        (ลงชื่อ)                                  ผูบ้นัทึกการประชุมสภา 

(นายผจญ    ทิปกะ) 
เลขานุการสภา อบต.ป่ากลาง 

 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ) 

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ) 

 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางจันทอง  ไชยกันทะ) 

 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

เมื่อวันที.่.................เดือน.......................พ.ศ.๒๕60 
 
 

 
 
  (ลงชื่อ)                                        ประธานสภา อบต.ป่ากลาง 
      (นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล) 
 
 
หมายเหตุ: ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
              ปา่กลางในสมัยตอ่ไป 


