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รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน 1 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  ๐         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน              5        คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบด ี
นางปราณีต  คงด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
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สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบด ี
ปราณตี  คงดี 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
สมเหยีะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบลท่าสะท้อน 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายประยงค์  เกตกรณ ์
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   
นางสาวปุญชรสัมิ์  พัฒนประดิษฐ ์

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทา่สะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
ภาส  เพชรผ่อง 
ประยงค์  เกตกรณ ์
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/2563  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563   

วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.3๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  ๑3 คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.๒๕62  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังครับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึง
ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การ
ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2563  ครั้งที่ 1 ประจำปี 
๒๕63   ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3/25๖3 ครั้งที่  1 
ประจำปี 25๖3  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖3)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/25๖3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖3  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
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๒๕๖3 มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่....หากไม่มีขอให้ที่ประชุม    
ลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณา  
 ๔.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4   เชิญท่านเลขานุการฯชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีดังนี้ครับ 
 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562   
  มาตรา 87  งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

  ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจำปี
นั้นหรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ 
และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว 

  ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอำเภอ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม ให้
นายอำเภอ   ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลาสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับ         
ร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอำเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ        
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า      
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 
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  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ            
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้น
กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
ให้ถือว่า   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป 

  ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้
ใช้ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะ
แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทาง
ลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 

  มาตรา 87/1  ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอำเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง  ประกอบด้วย
กรรมการจำนวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง 
หรือยืนยันสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและ
ประชาชนเป็นสำคัญ 

  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน  และบุคคลซึ่ง
เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษา
และเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ
บริหาร    ส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวนหกคน 

  ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธาน
กรรมการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธาน
กรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอำเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทำหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวน 
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  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อ
นายอำเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัย     
ชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอำเภอ 

  ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเร็วแล้วให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
จากนายอำเภอ หากนายองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลาที่กำหนด ให้นายอำเภอรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง 

  มาตรา 87/2  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา
ข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณี เช่นว่านี้ ให้นายอำเภอเสนอ        
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

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

 หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ 
  ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน

การจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็น       
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ ง เพ่ือ          
คณะผู้บริหารท้องถิน่ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

  ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่
จะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้รายงานนายอำเภอ
หรอืปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 



~ 5 ~ 
 

 

  ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภา
ท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ครับ 

นายก อบต. ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  ณ  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 25๖3             

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จำนวน  36,449,778.25 บาท 
 1.1.2  เงินสะสม  จำนวน  11,067,117.02 บาท 
 1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  13,023,138.41 บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
 จำนวน  0   โครงการ   รวม    0.00   บาท 
 1.1.5  รายการทีจ่ะขอกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
 จำนวน   2   โครงการ    รวม  2,066,653.29 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง     จำนวน         0.00    บาท 



~ 6 ~ 
 

 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 25๖3 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
25๖3 

 (1) รายรับจริง จำนวน 30,663,020.66 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร    จำนวน 208,052.74 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 370,050.78 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 240,042.88 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 292,323.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน     688,000.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จำนวน            840.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 14,711,082.26 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน 14,152,629.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน   59,105.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,250,887.64 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง     จำนวน 7,022,041.00 บาท 
 งบบุคลากร    จำนวน 8,216,982.00 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน 4,423,260.64 บาท 
 งบลงทุน     จำนวน 1,123,320.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น    จำนวน      0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน 1,465,284.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้  
        โดยระบุวัตถุประสงค์     จำนวน      45,317.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จำนวน 6,303,060.00 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,246,700.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จำนวน               0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายได้ 
รายรับจริง  
ปี  25๖2 

ประมาณการ  
ปี 25๖3 

ประมาณการ  
ปี 25๖4 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,736,693.51 3,130,000.00 1,715,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
396,695.67 742,800.00 613,800.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 337,735.55 331,000.00 331,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
299,979.00 350,000.00 350,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 122,130.00 180,200.00 510,200.00 
  หมวดรายได้จากทุน 1,389.00 20,000.00 15,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,894,622.73 4,754,000.00 3,535,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,465,511.06 17,846,000.00 19,265,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,465,511.06 17,846,000.00 19,265,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,570,301.00 14,200,000.00 14,200,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14,570,301.00 14,200,000.00 14,200,000.00 

รวม 36,930,434.79 36,800,000.00 37,000,000.00 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี 

 25๖2 
ประมาณการปี  

25๖3 
ประมาณการ ปี 

 25๖4 
จ่ายจากงบประมาณ      
  งบกลาง 7,433,931.00 8,798,552.00 8,942,076.00 
  งบบุคลากร 9,269,153.00 11,661,720.00 12,373,820.00 
  งบดำเนินงาน 5,401,713.25 9,389,008.00 9,726,404.00 
  งบลงทุน 1,740,400.00 5,454,720.00 4,437,700.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,512,000.00 1,496,000.00 1,520,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,439,650.33 25,357,197.25 36,800,000.00 
รวม 25,439,650.33 25,357,197.25 36,800,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,450,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,003,200 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,806,204 

  แผนงานสาธารณสุข 1,134,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 9,149,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 385,000 

  ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

แผนงานงบกลาง  ๘,942,076 

  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,000,000 
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งาน 

งาน 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งบ บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 5,610,320 1,598,200 7,208,520 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,557,600 1,598,200 5,155,800 

งบดำเนินการ 2,550,000 665,000 3,215,000 

   ค่าตอบแทน 400,000 210,000 610,000 

   ค่าใช้สอย 1,285,000 340,000 1,625,000 

   ค่าวัสดุ 320,000 115,000 435,000 

   ค่าสาธารณูปโภค 545,000 0 545,000 

งบลงทุน 27,000 0 27,000 

   ค่าครุภัณฑ์ 27,000 0 27,000 

รวม 8,187,320 2,263,200 10,450,520 

งบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 
งบบุคลากร 142,500 142,500 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 142,500 142,500 
งบดำเนินงาน 465,000 465,000 
   ค่าตอบแทน 25,000 25,000 
   ค่าใช้สอย 340,000 340,000 
   ค่าวัสดุ 100,000 100,000 
งบลงทุน 395,700 395,700 
   ค่าครุภัณฑ์ 395,700 395,700 

รวม 1,003,200 1,003,200 
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งาน 

งาน 

 

 
แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

งบ บริหารงานทัว่ไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 240,000 2,004,800 2,244,800 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 240,000 2,004,800 2,244,800 
งบดำเนินการ 45,000 2,016,404 2,061,404 
   ค่าตอบแทน 15,000 75,000 90,000 
   ค่าใช้สอย 30,000 933,960 963,960 
   ค่าวัสดุ 0 1,007,444 1,007,444 
งบเงินอุดหนุน 0 1,500,000 1,500,000 
   เงินอุดหนุน 0 1,500,000 1,500,000 

รวม 285,000 5,521,204 5,806,204 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน 

รวม 

งบบุคลากร 300,000 0 300,000 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 300,000 0 300,000 
งบดำเนินการ 0 804,000 804,000 
   ค่าตอบแทน 0 120,000 120,000 
   ค่าใช้สอย 0 584,000 584,000 
   ค่าวัสดุ 0 100,000 100,000 
งบลงทุน 0 30,000 30,000 
   ค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 30,000 

รวม 300,000 834,000 1,134,000 
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งาน 

งาน 

งาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

              

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

 

งบ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

งบบุคลากร 2,182,000 0 296,000 2,478,000 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,182,000 0 296,000 2,478,000 
งบดำเนินการ 1,596,000 0 1,090,000 2,686,000 
   ค่าตอบแทน 386,000 0 0 386,000 
   ค่าใช้สอย 390,000 0 1,000,000 1,390,000 
   ค่าวัสดุ 820,000 0 90,000 910,000 
งบลงทุน 0 3,985,000 0 3,985,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,985,000 0 3,985,000 

รวม 3,778,000 3,985,000 1,386,000 9,149,000 

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบดำเนินงาน 110,000 110,000 
   ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 
   เงินอุดหนุน 20,000 20,000 

รวม 130,000 130,000 

งบ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบดำเนินงาน 265,000 120,000 385,000 
   ค่าใช้สอย 265,000 120,000 385,000 

รวม 265,000 120,000 385,000 
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งาน 

แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 เหตุผล :  เพ่ือใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึง
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564        
เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

 สำหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  25๖4  ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ ซึ่ง
ในการจัดทำประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่ วไป   ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 25๖4  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถาม ขอเชิญ
สอบถามได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสงสัยหรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ขอให้ทีป่ระชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖4  ในวาระที่หนึ่ง  ขั้นรับหลักการ  อภิปรายและลงมติว่าจะรับหลักการ       
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  หรือไม่  

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภา ขออนุญาตนะครับ การพิจารณาประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขอให้เริ่มพิจารณาตั้งแต่รายงานประมาณ
การรายรับในเอกสารตั้งแต่หน้าที่ 2  ถึงหน้าที่  16  ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบ
รายรับจริงตั้งแต่ปี  2562-2563  และประมาณการรายรับ  2564  ถัดไปก็
จะเป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564  ขอให้ดู ในเอกสารตั้ งแต่หน้าที่   17          
ถึงหน้าที่  23  ซึ่งจะพิจารณาไปตามหัวข้อ เพ่ือนสมาชิกทันไหมครับ ต้องใช้
เวลาในการพิจารณาหน่อยนะครับไม่ต้องรีบครับ 

ประธานสภาฯ การพิจารณารายงานประมาณการรายรับ  และรายงานรายละเอียดประมาณการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีเพ่ือน
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบกลาง 8,942,076 8,942,076 
   งบกลาง 8,942,076 8,942,076 

รวม 8,942,076 8,942,076 
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ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยและสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ในส่วนของการพิจารณางบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ก็จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่รายงานประมาณการรายจ่ายในเอกสารตั้งแต่หน้าที่  2  
ถึงหน้าที่  16  ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบรายจ่ายจริงตั้งแต่ปี  2562-2563 
และประมาณการรายจ่าย  2564  ถัดไปก็จะเป็นรายงานรายละเอียดประมาณ
การรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซ่ึงมี
ทั้งหมด ๘ แผนงาน  เพ่ือความสะดวกเชิญเปิดไปหน้าแผนงานบริหารงานทั่วไป
ครับ  ให้ดูตั้งแต่หน้าที่  24-35  งานบริหารทั่วไป และตั้งแต่หน้าที่  35-41  
งานบริหารงานคลัง  ถ้าเพ่ือนสมาชิกสงสัยเชิญสอบถามได้นะครับ และเพ่ือความ
รวดเร็วจะพิจารณาเป็นแผนงานๆ  นะครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ไหมครับ  

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ขอให้เพ่ือนสมาชิกดูในหน้าที่ 30 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
จำนวน 200,000 บาท  และ หน้าที่ 39 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จำนวน 80,000 บาท ผมอยากสอบถามว่าตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนกันหรือไม่ครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการ
กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอชี้แจงว่าในการตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้นั้นจะตั้งแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนงานครับ  

ประธานสภาฯ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จะตั้งไว้ทุกแผนงานครับ 
ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกพิจารณาในแผนงานต่อไป
เลยนะครับ หน้า 42-48  แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีท่านใดมีข้อ
สงสัยจะสอบถามบ้างไหมครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ผมขอสอบถามในห้าที่ 43-44 โครงการ
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 100,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ ำ น ว น  30,000 บ า ท 
เป็นโครงการคล้ายๆกัน ทำไมไม่ตั้งเพียงโครงการเดียว รวมแล้ว 160,000 บาท 
ถือว่าเยอะอยู่นะครับ 
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นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการ
กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอชี้แจงว่า โครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 100,000 บาท เป็นโครงการ
ที่ทางจังหวัดได้สั่งให้ตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับการฝึกอบรมซึ่งจริงๆแล้วทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนจะต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมใน
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 นี้ แต่เนื่องจากทางกลุ่มได้ประชุมและตกลงกัน
เลือนการจัดการฝึกอบรมออกไปเป็นเดือน  ธันวาคม 2563 โครงการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท เป็น
โครงการที่จะต้องไปดำเนินการฝึกกับทางจังหวัดครับ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 30,000 บาท เป็นการฝึกทบทวน 
อปพร.ประจำปี อบต.เป็นผู้จัดให้มีการฝึกอบรม ซึ่งตอนนี้มี อปพร.ที่มารายตัวกับ
ผมมีเพียง 3 ราย จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณรวมกันพียง 1 โครงการได้ครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายเสมา  ธรรมบดี สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน หน้าที่ 46 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000
บาท ขอทราบวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน ตั้งไว้กรณีที่มี
อปพร.ใหม่ ครับ เมื่อมีสมาชิกใหม่อบต.จะต้องมีชุดให้กับอปพร. ครับ 

นายวิทยา  คงรอด เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายวิทยา  คงรอด สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก หน้าที่ 43 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จำนวน 5,000 บาท และหน้าที่ 67 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท ซ้ำกันหรือป่าวครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการ
กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร การตั้งงบประมาณค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในส่วนนี้จะตั้งแยกแต่ละกองครับ  

ประธานสภาฯ  ในการตั้งงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแยกของแต่
ละกองนะครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีจ้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานการศึกษา หน้า 49-59 
ครับ  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามบ้างไหมครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง หน้าที่ 52 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 30,000 บาท        
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  พิเศษคืออย่างไรครับเข้าเกณฑ์ไหนถึง
จะใช้เงิน 30,000 บาท ได้ ผมอยากทราบว่าใช้มาตรฐานอะไรมาวัดครับ และ
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หน้า 55 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000บาท เพ่ือจ่ายเป็น        
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ผมอยาก
ทราบว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้างครับ ตั้งไว้ 30,000 บาท จะเพียงพอหรือเปล่าหรือ
ตั้งตามความเหมาะสมครับ โรงเรียนมีทรัพย์สินอะไรบ้าง เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ไฟฟ้า 
เป็นต้น 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์ เรียนประธานสภาและสมาชิก ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนั้น ทรัพย์สินทุกอย่างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนทุกศูนย์ค่ะ ไม่ว่าจะ
เป็นโต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาทตลอดทั้งปี ซึ่งที่ผ่านมาก็
เพียงพอสำหรับในการใช้ดำเนินงานทั้งปีค่ะ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก หน้าที่ 50 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ กับหน้าที่ 53 เหมือนกันหรือป่าวครับ  

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์ เรียนประธานสภาและสมาชิก ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในหน้าที่ 50 เป็น
ค่าใช้จ่าสำหรับนักวิชาการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาและหน้าที่ 53 จะเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครูลพนักงานจ้างค่ะ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก หน้าที่ 54 ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอีกอมุสซอลาฮ์ นักเรียน จำนวน 35 คน เมื่อ
ดูข้อที่ 2 นักเรียน 31 คน ค่าจัดการเรียนการสอนทำไมไม่ตรงกันครับ    

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์ เรียนประธานสภาและสมาชิก ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงว่ารายการที่ 1ค่าอาหารกลางวันสามารถเบิกจ่ายให้
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ท่าสะท้อนได้ทุกคน ข้อ 2 นั้นจะ
สามารถเบิกได้ในเด็กนักเรียน อายุ 2-5 ปี ซึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กนักเรียน
อายุเกิน 5 ปี 4 คน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ค่ะ ค่าอุปกรณ์อายุ 3-5 ปี เบิกได้ 
ทำให้จำนวนเด็กนักเรียนในการเบิกค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการศึกษาไม่เท่ากันค่ะ 

ประธานสภาฯ สรุปการเบิกค่าอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเบิก
ได้ทุกคน และค่าอุปกรณ์การเรียนจะเบิกได้เด็กนักเรียนอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่ทราบ
ว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่ แผนงานสาธารณสุข               
หน้า 60-64  ครับ  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามบ้างไหมครับ 
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นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ซื้อเครื่องพ่น ไม่ทราบว่าตอนนี้เครื่องพ่น
ใช้ได้กี่เครื่องครับ ในหมู่ที่ 2 มีปัญหาไข้เลือดออกทุกปี ในการฉีดผมอยากให้มี
ค่าตอบแทนในการฉีดป้องกัน ไม่ใช่เป็นแล้วค่อยฉีด แผนงานสาธารณสุขผมเองก็
โดนชาบ้านตำหนิมา ส่วนใหญ่ อสม. ก็โยนมา อบต. เราน่าจะตั้งงค่าตอบแทนค่า
ฉีดให้ อสม.ก็ยังดีครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกหมายถึงการฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือป้องกันและการตั้งค่าตอบแทน   
นะครับเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 

นายก อบต. เรื่องการพ่นยาผมเองก็โดนมาผมว่าทางที่ดีคือให้ใช้ทรายอะเบท ซึ่งตอนแรกก็ให้
ทาง อสม. ฉีด ครั้งละ 500 บาททางอบต. ก็ไม่ไหว ฉีดมากก็ดื้อยา ซึ่งทางอบต.
ได้ดำเนินการฉีดตามคำแนะนำของรพ.สต. ท่าสะท้อน โดยที่ชาวบ้านไม่ได้ให้
ความร่วมมือในการป้องกันครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง อสม.ผมขอฝากท่านนายกประสาน ผอ.
รพ.สต.ท่าสะท้อน ด้วยนะครับไม่ใช่โยนมาแต่อบต.ครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสันจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานเคหะและชุมชนครับ 
หน้าที่  65-76  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนครับ หน้าที่ 77-79  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหม
ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง หน้าที่ 78 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทำโครงการหรือเปล่าครับ ไม่ใช้ตั้งแล้วไม่ทำนะครับ ซึ่งเป็น
โครงการที่ดีมากครับ 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์ เรียนประธานสภาและสมาชิก ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด  สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จั งหวัดได้แจ้ งแนวทางการจัดทำงบประมาณต้องต้องงบประมาณตาม           
แนวทางการจัดทำงบประมาณ เพ่ือการดำเนินการอบรม 
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นายก อบต. ผมก็อยากจะทำครับแต่ด้วยสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยากนะครับ งบประมาณทาง
ฝ่ายปกครองก็ไม่ร่วมด้วยเพราะมีงบประมาณแค่นี้ปัญหานี้มีทุกหมู่บ้านครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ครับ หน้าที่ 80-82  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง
ไหมครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง หน้าที่ 81 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ตำบล จำนวน 200,000 บาท ใช้เล่นกีฬากี่ประเภทครับ พอจะเบิกค่านั่นนี่ไม่
ค่อยมี งบน้อยเบิกไม่ได้ 

นายก อบต. การจัดการแข่งขันกีฬาใช้จ่ายตามระเบียบที่รับผิดชอบผมเองก็อยากให้ฝ่ายสภา
เป็นผู้จัดการแข่งขันมันเครียดนะครับ ไม่ได้สมานฉันท์อย่างที่ตั้งใจไว้ ลองทำดู
ครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานงบกลาง ครับ หน้าที่ 
83-87  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ สำหรับในเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
๒๕๖4  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก
บ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอเข้าสู่การลงมติ
วาระที่หนึ่ง ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  หรือไม ่ ขอให้เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ
ท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายครับ 
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เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังครับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

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

ถูกต้องให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวัน
ประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
กำหนดเวลานัดประชุม  ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น  เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ที่ไม่มีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้คำรับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่
แจ้งผลการพิจารณาให้คำรับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ          
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้      
ผู้เสนอทราบโดยเร็ว 

  ข้อ ๔๕ (วรรคสาม)  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอ          
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง            
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ แปรญัตติเป็นรายข้อ 
และเสนอต่อประธานคณะกรรการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

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

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่ นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 หมวด 4  งบประมาณ 
  ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา

ท้ องถิ่ นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ในระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจำนวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคำแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา
ท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง                

  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำ
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
  ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  ข้อ 62  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
ญัตติขอให้ปิดอภิปราย  เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่  หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 

  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
  (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่

น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
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 สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

  ข้อ 105  ภายใต้บังครับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิน่ ดังนี้ 

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

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังครับโดยอนุโลม 

  ข้อ 108  เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรง
กับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 

  ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น     
ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 

  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

  ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

  รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ       
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 
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  ข้อ 112  เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระทำหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น  ให้
เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น 

  ข้อ 113  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ ได้รับอนุญาตจากประธาน
กรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้  
เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 

  ในกรณีเป็นการประชุมลับ ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการ ประชุม ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้น
เท่านั้น 

  ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่น
อนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น 

  ข้อ 114  ภายใต้บังครับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมี
สิทธิไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลา
การพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้ 

  ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้ง
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ  และผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 

  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่นัดหมาย  ถ้าผู้
แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที  นับแต่ เวลาที่
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้ แปรญัตติได้ถอนคำ
แปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการ
ประชุมเรื่องนั้นยัง ไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปร
ญัตตินั้นต่อไปก็ได ้

ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน  ซึ่งตาม
ระเบียบกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวน  ๓  คนครับ 

นายสมศักดิ์  จรัล เป็นผู้รับรอง 

นายสุรพล  แผ้วบาง เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอให้ เพ่ือนสมาชิกยกมือเพ่ือเลือกจำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๓  
คน  โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์ให้มกีารเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๓  คน 

ประธานสภาฯ จากมติที่ประชุม มีมติให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๓  คน  
เชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ และให้มีผู้รับรอง 
จำนวน ๒ คน ครับ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
คนที่ ๑ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน   เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายสุรพล  แผ้วบาง 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ  
 1. นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพมิาน 
 2. นางปราณีต  คงด ี
 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้
นั้นได้รับเลือก จึงถือว่า นายสุรพล  แผ้วบาง ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ 

นายวิทยา  คงรอด เรียนประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสมศักดิ์  จรัล 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ   

1.  นายเสมา  ธรรมบดี 
2. นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายสมศักดิ์  จรัล ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายเสมา  ธรรมบดี 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ   

1. นายมงคล  นิลจันทร์  
2. นายวิทยา  คงรอด 
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ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
 ได้รับเลือก จึงถือว่า นายเสมา  ธรรมบดี  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที ่๓ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

เลขานุการสภาฯ กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑   นายสุรพล  แผ้วบาง 
 กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒   นายสมศักดิ์  จรัล 
 กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓   นายเสมา  ธรรมบดี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วยครับ 

ที่ประชุม มติที่ประชุมสภากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  25๖3  เวลา  08.30 น.- ๑๖.3๐ น.  ถึงวันที่  
17  สิงหาคม  25๖3  เวลา  ๐๘.๓๐ น. - 16.30 น.   

ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติดำเนินการพิจารณาแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖3  โดยให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
และสมาชิกสภาฯ  ผู้เสนอคำแปรญัตติทราบ เข้าร่วมการประชุมแสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ   และขอนัดประชุมสภา
พิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสามต่อไป  ในวันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖3  เวลา 
๑๓.3๐ น.  นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ ผมขอฝาก
เรื่องแนวเขตของตำบลท่าสะท้อนกับตำบลท่าเรือ  และแนวเขตของตำบล       
ท่าสะท้อนกับตำบลเขาหัวควาย  

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนาย สมเหียะ            
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  4          
บ้านหนองจอก ไม่ทราบว่ามีหินคลุกให้สำหรับหมู่ที่ 4 ซ่อมแซมถนนบ้างไหมครับ
ตอนนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะสายยูเทิร์น 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง  เรื่องบ่อดินครับเขาวิจารณ์ทั้งนายกและ
อบต. ดินติดล้อข้ึนมาบนถนน 
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นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายเสมา  ธรรมบดี สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ฝากเรื่องเขตที่ถมดินหมู่ที่ 3 กับเขตของท่าเรือ 
ครับ ละอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกล้องวงจรปิดครับไม่ทราบว่าเรื่องถึงไหนแล้วครับ 

นายก อบต. เรื่องรถกระเช้าคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะสามารถประกาศได้ สำหรับเขตตำบลทั้ง 
2 เขต มีผลต่การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน  เขตท่าสะท้อนกับท่าเรือ 
เอกสารประกาศแนวเขตอยู่ที่คลองลำพูน ที่ดินนาไม่สามารถออกได้ ส่งเรื่องไปที่
อำเภอพุนพิน นายอำเภอบอกว่าให้แจ้งความ ตอนนี้ส่งเรื่องไปจังหวัดรอคำสั่ง
จากผู้ว่าราชการจังหวัด หากดำเนินการแล้วจะทำพร้อมกันทั้ง 2  เขตครับ      
เรื่องบ่อดินจะให้ผมทำอย่างไรครับ ไม่ให้ก็ไม่ได้ ให้แล้วก็ชาวบ้านเดือดร้อน 
สำหรับหมู่ที่ 4 สามารถขอได้เลยครับแต่ต้องหารถไปบรรทุกเองครับ ซึ่งผมก็พ่ึง
จะอนุมัติของหมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู และหมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ บ้านหนองจอกถ้าไม่ได้
ให้มาแจ้งนะครับ กล้องวงจรปิดผมได้ตามผู้รับเหมาให้มาซ่อมแล้วแต่ยังไม่มา 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ  มีอะไรจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
ครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑7.๑๕  น. 
 
 
 
         ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

    
 
 
 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโอฬาร  นะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
 
 
 
 
  



~ 25 ~ 
 

 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 

 
 

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

    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................... สมัยที่ ...................  ครั้งที่ .............  
ประจำปี ............  วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

ในการประชุมสภา 

สมัย .................. สมัยที่ ................. ครั้งที่ .............. ประจำปี ................. 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. ................... 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 


