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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/2560  ครั้งที่ 2  ประจ าป ี2560 

วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน 1๓ คน 
 ผู้ลาประชุม จ านวน ๑ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  ๐         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน             ๕        คน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชมุ 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นางประณตี  คงด ี
นายเสมา  ธรรมบด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

 
โอฬาร  นะมะ 
สรายุทธ  พรหมอุบล 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
ประณตี  คงด ี
เสมา  ธรรมบด ี
อุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 

นายสมเหี๊ยะ  สระทองไหม 

 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชมุ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง 
นายประยงค์  เกตกรณ ์
นายวีระชัย  พันธ์ประทุม 
นายวีระยุทธ  วังแช 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน          
เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าสะท้อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
ประยงค์  เกตกรณ ์
วีระชัย  พันธ์ประทุม 
วีระยุทธ  วังแช 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2560  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2560   

วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  10.๐๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๑๓ คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังครับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การประชุม
ครัง้นี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2560  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕60   
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
   ๔.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561   
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่  ๓/25๖๐ ครั้งที่  1 
ประจ าปี 25๖๐  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/25๖๐ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๐  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ 
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ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  1๑  เสียง             
งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่พิจารณา  

 ๔.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561   

ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม คณะผู้บริหารได้ เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑   เชิญท่านเลขานุการฯ
ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบขอ้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
มีดังนี้ครับ 

 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552   

  มาตรา 87  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้
จ่ายประจ าปีนั้นหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 
ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

  เมื่ อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว 
ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

  ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่  หากพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ   ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติ          
รา่งข้อบัญญัติดังกล่าว 
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  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้
นายอ าเภอ   ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับ         
ร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็น
อันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่า      
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

  ในการพิจารณ าร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีหรือ            
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น  เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
ให้ถือว่า   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

  ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้
ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลด
หรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมใน
การใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

  มาตรา 87/1  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง  หรือยืนยัน
สาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น   ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน
เป็นส าคัญ 

  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภา
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องค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนหกคน 

  ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธาน
กรรมการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือกรรมการหรือประธาน
กรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอ าเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท าหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน 

  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อ
นายอ าเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้
ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ 

  ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็วแล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ 
หากนายองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลภายในเวลาที่ก าหนด ให้นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 

  มาตรา 87/2  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา
ข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน  ในกรณี เช่นว่านี้ ให้นายอ าเภอเสนอ        
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ 
  ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน

การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็น       
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้ งหนึ่ ง เพ่ือ          
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

  ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะ
น าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ    
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

  ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภา
ท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังครับขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ครับ 

นายก อบต. ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
บัดนี้   ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  ณ  วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 25๖๐  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  49,830,948.59 บาท 
 1.1.2  เงนิสะสม  จ านวน  12,755,058.05 บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  15,811,876.94 บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
 จ านวน  ๓  โครงการ   รวม    ๔๘๕,๔๕๒.๗๔   บาท 
 1.1.5  รายการที่จะขอกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
 จ านวน   ๑   โครงการ    รวม  ๖,๑๖๐,๐๐๐.00    บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง   จ านวน    0.00   บาท 
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 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 25๖๐ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม 
พ.ศ. 25๖๐ 

 (1) รายรับจริง จ านวน ๓3,๓๖๙,๒๙๘.๘๐ บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร จ านวน ๑,๘๔๙,1๑๗.๙๖   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน ๑,๙๕๓,๖๑๙.๓๓   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 33๕,070.๓๙   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน ๓๖๕,๒๖๑.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๔๒๓,๕๐0.๐๐   บาท 
 หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 1๔,๗๖3,58๑.๑๒   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑๓,๖๗๙,๑49.00   บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๒๘,๖๑๙,๐๔๘.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 1๕,๖๖๖,๗๔๔.๕๐ บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง จ านวน ๓,5๔๖,๘๑๓.00   บาท 
 งบบุคลากร จ านวน ๖,๗๓๗,๓๔๖.00   บาท 
 งบด าเนินงาน จ านวน 3,๖๗๗,๔๒๓.๕๐   บาท 
 งบลงทุน จ านวน ๑๓๕,๖๒๒.00   บาท 
 งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00   บาท 
 งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,56๙,๕00.00   บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
  จ านวน  ๒๙,๕๓๑,๖๔๘.00   บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน      6,499,244.40 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน    0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายได้ 
รายรับจริง  
ปี  255๙ 

ประมาณการ  
ปี 25๖๐ 

ประมาณการ  
ปี 25๖๑ 

รายได้จัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร 1,๙๘๒,๘๔๕.๘6 ๒,๔๖๐,000.00 2,24๒,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๗๖๔,๘๔๗.๐0 ๗66,๕00.00 ๗๔๕,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๘3,๕22.๒9 3๑0,000.00 3๓๔,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
๓๓๐,๙๗๐.00 ๓๐๒,000.00 ๓๓๐,๕00.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒๐1,๕7๘.๖๙ 1๐๑,000.00 ๒๐๐,๕00.00 
 หมวดรายได้จากทุน 0.00 ๑๐,๐๐๐.00 ๓,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ ๓,๕63,7๖3.๘๔ 3,๙๔๙,๕00.00 3,๘๕๕,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร ๒๑,๖๙๔,๓๑๒.2๕ 1๕,๐๐4,๕00.00 1๖,๙๘๕,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๑,๖๙๔,๓๑๒.2๕ 1๕,๐๐4,๕00.00 1๖,๙๘๕,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๖,22๘,๑๗๓.00 ๑๔,๕๘๐,๐00.00 ๑๔,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๖,22๘,๑๗๓.00 ๑๔,๕๘๐,๐00.00 ๑๔,000,000.00 

รวม ๓๑,4๘๖,๒๔๙.๐๙ ๓๓,๕๓๔,๐00.00 ๓4,๘๔0,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี 

255๙ 
ประมาณการปี  

25๖๐ 
ประมาณการ ปี 

 25๖๑ 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง ๔๔๔,๘๒๙.00 ๗,๐๘๑,๒๗๗.00 ๘,0๙๑,๐๗๐.00 
  งบบุคลากร ๖,๖๐๕,34๙.00 ๑๐,๑๗7,๑๘0.00 ๑๐,๗๓๔,๖๒0.00 
  งบด าเนินงาน ๔,๐๘๓,7๐๒.๕๗ ๘,๒๔7,๗๔๓.00 ๑๐,7๘๔,๘๑๐.00 
  งบลงทุน ๑๖,๕๙๕.๐๐ ๖,๓๘๙,๘00.00 ๓,๔๗๙,๕00.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,๖๐๔,000.00 1,๖๓๘,000.00 1,7๕๐,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 1๒,๗๕๔,๔๗๕.๕๗ ๓3,๕๓๔,000.00 ๓4,๘๔0,000.00 
รวม 1๒,๗๕๔,๔๗๕.๕๗ ๓3,๕๓๔,000.00 ๓4,๘๔0,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

หลักการ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๐,๕๕๗,๕๖0 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓,๓๙0,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา ๕,๒๑๓,๐๗๐ 

  แผนงานสาธารณสุข 15๐,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน ๖,๒๓๘,๓00 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖60,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5๔๐,000 

  ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง  ๘,0๙๑,๐๗๐ 

  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๓4,๘๔0,000 

 เหตุผล :  เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

 ส าหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และรายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑  
ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ ซึ่งในการจัดท าประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑  ไม่มีโครงการเพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากในปีนี้เราจะด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์  งบประมาณ 3 ล้านกว่า  ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจะคุยกับเพ่ือน
สมาชิกอีกครั้งในการน าเงินสะสมมาใช้ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถาม ขอเชิญ
สอบถามได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสงสัยหรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๑  ในวาระที่หนึ่ง  ขั้นรับหลักการ  อภิปรายและลงมติว่าจะรับหลักการ       
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  หรือไม่  

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภา ขออนุญาตนะครับ การพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ   2561  ขอให้ดูตั้งแต่หน้าที่  
1/4  ถึงหน้าที่  4/4  ส่วนการพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ขอให้ดูตั้งแต่
หน้าที่  1/28  ถึงหน้าที่  28/28  ซึ่งจะพิจารณาไปตามหัวข้อ เพ่ือนสมาชิกทัน
ไหมครับ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาหน่อยนะครับไม่ต้องรีบครับ 

ประธานสภาฯ การพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ  2561  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม
เพ่ิมเต ิมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยและสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ในส่วนของการพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑  ซ่ึงมีทั้งหมด ๘ แผนงาน  เพ่ือความ
สะดวกเชิญเปิดไปหน้าแผนงานบริหารงานทั่วไปครับ ให้ดูตั้งแต่หน้าที่  ๑/28 –  
1๐/28  งานบริหารทั่วไปและงานบริหารงานคลัง  ถ้าเพ่ือนสมาชิกสงสัยเชิญ
สอบถามได้นะครับ และเพ่ือความรวดเร็วจะพิจารณาเป็นแผนงานๆ  นะครับ มี
เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในแผนงานบริหารงานทั่วไป  ไหมครับ  

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกพิจารณาในแผนงานต่อไป
เลยนะครับ หน้า ๑๐/๒๘-11/28  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามบ้างไหม
ครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานการศึกษา หน้า 11/28 
– 1๗/28  ครับ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  และงานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานสาธารณสุขครับ หน้าที่ 
1๗/28  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนครับ มีท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัย  การอภิปราย  หรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอไปแผนงานต่อไปเลย
นะครับ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หน้า 
1๘/28-21/28  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   หน้า 22/28-23/28   

มีเพ่ือนสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

นายก อบต. ผมขอชี้แจงว่าในการตั้งงบประมาณ  เวลามีการใช้จ่ายจริงบางแผนงานอาจจะต้อง
มีการใช้งบประมาณมากกว่าจ านวนที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจมีความจ าเป็นในการโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม  เช่น  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ผมขอให้เพ่ือสมาชิกเก็บ
เอกสารที่ได้แจกให้ไว้ เพ่ือจะได้ดูเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถใช้
งบประมาณในหมวดใดได้บ้าง ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับ    

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ขอสอบถามว่าเรื่อง
เกี่ยวกับไฟฟ้าตั้งไว้ในหมวดไหน ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 

นายก อบต. ส าหรับงบประมาณที่น ามาใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
หน้า 19/28  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม และค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  หน้า 
20/28  ซึ่งจะน ามาด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบ ารุง ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอไปแผนงานต่อไปนะครับ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หน้า 
24/28 – 25/28  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง
ไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอไปที่แผนงาน แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ต่อไปนะครับ งานกีฬาและนันทนาการ  หน้า 25/28  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หน้า  2๖/28  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 
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นายก อบต. ส าหรับประเพณีการแข่งเรือยาวของหมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน งบประมาณไม่ได้ตั้ง
ไว้ถ้าจะตั้งไม่ทราบว่าสามารถตั้งได้หรือเปล่าครับท่านปลัด ในการเพ่ิมโครงการ
แข่ งขั น เรื อ ย าวถ้ าห ากสมาชิ กห มู่ ที่  ๓  บ้ าน ท่ าส ะท้ อน ต้ อ งก าร เพ่ิ ม                 
ลองปรับงบประมาณดูครับ เพราะน ามาใช้ร่วมกับโครงการประเพณีลอยกระทง
ไม่ได้ครับ เนื่องจากปีที่แล้วเราใช้เงินส่วนตัวในการจัดและขอยืมเรือมาจาก
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ านวน ๔ ล า และได้น าส่งคืนไปแล้วผมก็อยากจะให้
ชาวบ้ านได้ดูการแข่ งขัน เรือยาวฝีพายแข่ งระดับประเทศ ซึ่ งล าน้ าของ            
คลองท่าสะท้อนก็มีความสวยงามจึงอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ไว้ ถ้าเพ่ือน
สมาชิกต้องการให้มีการแข่งขันเรือยาวก็ลองปรึกษากันดูนะครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้ าไม่ มี ข้ อสงสั ยหรือสอบถาม เพ่ิ ม เติ มผมขอไปแผนงานต่ อไปนะครับ         
แผนงานงบกลาง หน้า 2๖/28 – 28/28  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

นายก อบต. ส าหรับในแผนงานงบกลาง ประเภทส ารองจ่าย ตั้งไว้ ๕๐๑,๙๗๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นการเฉพาะหน้า การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิด
จากอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย 
น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว และไฟป่า ฯลฯ ซึ่งทางฝ่ายบริหาร
ก็จะใช้งบประมาณในส่วนนี้ในการด าเนินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชน
ไปก่อนเมือ่เกิดอุบัติภัยในพื้นท่ีครบั 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ผมขอสอบถามว่าถ้า
เกิดลมพัดหรือไฟไหม้บ้านเราจะสามารถใช้งบประมาณส่วนไหนมาช่วยประชาชน
ได้บ้างครับ 

ปลัด อบต. เรียนประธานสภาที่เคารพ ผม จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ ต าแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ปกติเดิมทีภัยพิบัติจะต้องเป็นภัยธรรมชาติ ป้องกัน
ภัยก าลังขอแก้ไขระเบียบ กรณีที่มีผู้ประสบภัยเพียงรายเดียวจากภัยพิบัติใหม่ 
ผู้เสียหายเพียงหลังเดียวจัดว่าไม่ได้ เพราะไม่ใช่สาธารณภัย เพียงรายเดียวจะจ่าย
ได้หรือไม่ได้เพราะเกิดเหตุเพียงหลังเดียว ถ้าหากจะน าเงินในหมวดนี้มาใช้ถ้า
เร่งด่วนก็ใช้ได้ หรือแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เช่น อบต.เขาหัวควาย ลมพัดบ้านพังเขาก็ช่วยเหลือเป็นกระเบื้อง ครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัยนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย 
ซึ่งในการด าเนินการช่วยเหลือต้องมีผู้ประสบภัยอย่างน้อย ๒ หลังคาเรือนขึ้นไป
ครับ ถ้าหลังเดียวยังไม่ถือว่าเป็นสาธารณภัย 
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ปลัด อบต. ครับต้อง ๒ หลังคาเรือนขึ้นไป 

ประธานสภาฯ ส าหรับในเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
๒๕๖๑  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก
บ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอเข้าสู่การลงมติ
วาระที่หนึ่ง ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  หรือไม ่ ขอให้เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ
ท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังครับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 หมวด 3 ญัตติ 
  ข้อ ๔๓  ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
   (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
   (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
 การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่า

ถูกต้องให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวัน
ประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
ก าหนดเวลานัดประชุม  ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น  เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่
ไม่มีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ค ารับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ค ารับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ          
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้      
ผู้เสนอทราบโดยเร็ว 

  ข้อ ๔๕ (วรรคสาม)  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ          
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง            
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ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอ
ต่อประธานคณะกรรการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 หมวด 4  งบประมาณ 
  ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา

ท้ องถิ่ น ตามแบบและวิ ธีการภาย ในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใน ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด
ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง                

  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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  (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
  ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  ข้อ 62  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
ญัตติขอให้ปิดอภิปราย  เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
อยู่ในที่ประชุม 

  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
  (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่

น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
 สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา

ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อ 105  ภายใต้บังครับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุ คคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็ น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  (๔) คณะกรรมการอื่น ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
  ข้อ 107  ภายใต้บังครับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังครับโดยอนุโลม 

  ข้อ 108  เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับ
ญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 
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  ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น   ครั้ง
แรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง  ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 

  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

  ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

  รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ       
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 

  ข้อ 112  เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระท าหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญ
ในนามของประธานกรรมการคณะนั้น 

  ข้อ 113  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสภา
ท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการ
ประชุมลับ 

  ในกรณีเป็นการประชุมลับ ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการ ประชุม ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้น
เท่านั้น 

  ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาต
หรือขอให้แสดงความคิดเห็น 

  ข้อ 114  ภายใต้บังครับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิ
ไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการ
พิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้ 

  ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้ง
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ เสนอญัตติ  และผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 
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  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย  ถ้าผู้
แปรญัตติ ไม่มาชี้แจงตามนัดเป็น เวลาเกินกว่าสามสิบนาที  นับแต่ เวลาที่
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค า
แปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการ
ประชุมเรื่องนั้นยัง ไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปร
ญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 

ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน  ซึ่งตาม
ระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิก อบต .หมู่ที่ ๒  บ้านบ่อกรัง  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  
๕  คนครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เป็นผู้รับรอง 

นายสุรพล  แผ้วบาง เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่

นายวิษณุ  จันทร์เขียว เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก  กระผมนายวิษณุ  จันทร์เขียว  สมาชิก 
อบต. หมู่ที่ ๗  บ้านศรีเจริญ  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๓ 
คนครับ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล เป็นผู้รับรอง 

นายมงคล  นิลจันทร์ เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอให้ เพ่ือนสมาชิกยกมือเพ่ือเลือกจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน  
โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม มีมติ  ๗  เสียง  ให้มกีารเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน โปรดยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม มีมติ ๔ เสียง  ให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5  คน   

ประธานสภาฯ จากมติท่ีประชุม มีมติให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน  เชิญ
เพ่ือนสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ และให้มีผู้รับรอง จ านวน 
๒ คน ครับ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ 
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นายสารยุทธ  พรหมอุบล   เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ  

1. นายสุรพล  แผ้วบาง   
2. นางประณีต  คงดี 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ 

นางปราณีต  คงดี เรียนประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอ นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ   
 1. นายเสมา  ธรรมบดี 
 2. นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายวิษณุ  จันทร์เขียว ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นางปราณีต  คงดี   
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ   

1. นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
2. นายมงคล  นิลจันทร์ 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
 ได้รับเลือก จึงถือว่า นางปราณีต  คงดี  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

เลขานุการสภาฯ กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑   นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
 กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒   นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
 กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓   นางปราณีต  คงดี 
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ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วยครับ 

ที่ประชุม มติที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ระหว่างวันที่  ๒๙  สิงหาคม  25๖๐  เวลา  08.30 น.- ๑๖.3๐ น.  ถึงวันที่  
๓๑  สิงหาคม  25๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ น. - 16.30 น.   

ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการพิจารณาแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓1 สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน
และสมาชิกสภาฯ  ผู้เสนอค าแปรญัตติทราบ เข้าร่วมการประชุมแสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และขอนัดประชุมสภาพิจารณา
ในวาระที่สองและวาระท่ีสามต่อไป  ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.    
นะครับ  

เลขานุการสภาฯ หลังจากปิดการประชุมสภาในวันนี้แล้ว  ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกคน
ประชุมด้วยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
ครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
         ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  

 
 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโอฬาร  นะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักดิ์  จรัล)       (นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 

    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

  
 
 

 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................... สมัยที่ ...................  ครั้งที่ .............  
ประจ าปี ............  วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

ในการประชุมสภา 

สมัย .................. สมัยที่ ................. ครั้งที่ .............. ประจ าปี ................. 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. ................... 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 


