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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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วันที่  2๐  สิงหาคม  พ.ศ. 256๑ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

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

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน 1๐ คน 
 ผู้ลาประชุม จ านวน ๔ 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 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบด ี
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

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

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบด ี
สมเหยีะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นางปราณีต   คงด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๗ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชมุ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   
นางสาวปุญชรสัมิ์  พัฒนประดิษฐ ์
 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/256๑  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 256๑   

วันที่  2๐  สิงหาคม  พ.ศ. 256๑  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.๐๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๑๐ 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
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/256๑  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕6๑   
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. 256๒  
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่  ๓/25๖๑ ครั้งที่  1 
ประจ าปี 25๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/25๖๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
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๒๕๖๑ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่...หากไม่มีขอให้ที่ประชุม    
ลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณา  
 ๔.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 256๒  
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒   เชิญท่านเลขานุการฯชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีดังนี้ครับ 
 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552   
  มาตรา 87  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปี
นั้นหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ 
และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว 

  ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้
นายอ าเภอ   ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับ         
ร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอเพ่ือลงชื่ออนุมั ติ ถ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็น
อันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่า      
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

  ในการพิจารณ าร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายปร ะจ าปีหรือ            
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
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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
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
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ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัย     
ชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอ 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 

  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
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เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังครับขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ครับ 

นายก อบต. ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ณ  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๑            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๖๓,8๑0,๖๐๒.๔๓ บาท 
 1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  ๒๓,๘๖๙,๘๖๔.๒๐ บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  1๙,8๔๓,87๗.๓๗ บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
 จ านวน  ๖  โครงการ   รวม    ๖๑๓,๕๕๒.๗๔   บาท 
 1.1.5  รายการทีจ่ะขอกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
 จ านวน   ๒   โครงการ    รวม  ๗,๔๐๐,๒๔๒.๕๘    บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง   จ านวน    0.00   บาท 
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 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 25๖๑ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม 
พ.ศ. 25๖๑ 

 (1) รายรับจริง จ านวน ๒๗,๒๖๘,๘๓๓.๑๒ บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร จ านวน ๑,๘๙๒,๒๖๗.๖๗   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน ๑,๕๗๐,๖๓๘.๓๖   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 33๕,๒๑๔.๙๙  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน ๓๒๓,๒๗๙.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๕,๐๐0.๐๐   บาท 
 หมวดรายได้จากทุน จ านวน ๑๕๔,๐๐๐.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๙,๑๘3,๙๗๐.๑๐   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑๓,๘๐๔,๔๖๓.00   บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๑,๙๗๖,๐๐๐.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จ านวน ๒๒,๑๗๙,๗๑๒.๒๘ บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง จ านวน ๖,๖๙๓,๙๙๐.00   บาท 
 งบบุคลากร จ านวน ๖,๘๘๗,๓๔๖.00   บาท 
 งบด าเนินงาน จ านวน 3,๗๗๔,๔๕๒.๒๘   บาท 
 งบลงทุน จ านวน ๓,๑๒๐,๓๐๐.00   บาท 
 งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00   บาท 
 งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,๗๐๓,๐00.00   บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
  จ านวน  ๑,๖๙๖,๐๐๐.00   บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน      ๔,๗๑๖,๐๕๖.๗๘ บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน    0.00 บาท 
 (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้            จ านวน    ๐.๐๐  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายได้ 
รายรับจริง  
ปี  25๖๐ 

ประมาณการ  
ปี 25๖๑ 

ประมาณการ  
ปี 25๖๒ 

รายได้จัดเก็บ      
  หมวดภาษีอากร 1,866,367.96 2,242,000.00 2,102,000.00 
  หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,965,315.33 745,000.00 857,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 338,370.58 334,000.00 331,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
415,952.00 330,500.00 350,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,285,500.00 200,500.00 105,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,000.00 50,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 5,114,505.87 3,855,000.00 3,795,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 19,150,156.38 16,985,000.00 17,905,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,150,156.38 16,985,000.00 17,905,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,679,149.00 14,000,000.00 14,200,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,679,149.00 14,000,000.00 14,200,000.00 

รวม 37,943,811.25 34,840,000.00 35,900,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี 

 25๖๐ 
ประมาณการปี  

25๖๑ 
ประมาณการ ปี 

 25๖๒ 
จ่ายจากงบประมาณ      
  งบกลาง  4,172,427.00 8,091,070.00 8,325,235.00 
  งบบุคลากร 8,117,936.00 10,734,620.00 11,339,120.00 
  งบด าเนินงาน 5,821,760.89 10,784,810.00 8,183,645.00 
  งบลงทุน 6,216,314.50 3,479,500.00 6,580,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,305,683.95 1,750,000.00 1,472,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,634,122.34 34,840,000.00 35,900,000.00 
รวม 26,634,122.34 34,840,000.00 35,900,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
หลักการ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๐,๒๗๒,๐๔0 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๘๐0,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา ๕,๐๙๕,๔๐๕ 

  แผนงานสาธารณสุข ๒๙๔,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐,๕๒๘,๓๒0 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑0,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔๗๕,000 

  ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง  ๘,๓๒๕,๒๓๕ 

  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๓๕,๙๐0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 9 ~ 
 

 

งาน 

งาน 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

งบ บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 5,221,420 2,032,220 7,253,640 

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

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,168,700 2,032,220 5,200,920 

งบด าเนินการ 2,205,000 704,000 2,909,000 

   ค่าตอบแทน 380,000 199,000 579,000 

   ค่าใช้สอย 900,000 400,000 1,300,000 

   ค่าวัสดุ 360,000 105,000 465,000 

   ค่าสาธารณูปโภค 565,000 0 565,000 

งบลงทุน 55,000 54,400 109,400 

   ค่าครุภัณฑ์ 55,000 54,400 109,400 

รวม 7,481,420 2,790,620 10,272,040 

งบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 
งบด าเนินการ 300,000 300,000 
   ค่าใช้สอย 220,000 220,000 
   ค่าวัสดุ 80,000 80,000 
งบลงทุน 500,000 500,000 
   ค่าครุภัณฑ์ 500,000 500,000 

รวม 800,000 800,000 
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งาน 

งาน 

 
แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบ บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 192,360 1,503,800 1,696,160 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 192,360 1,503,800 1,696,160 
งบด าเนินการ 46,000 1,861,645 1,907,645 
   ค่าตอบแทน 16,000 90,000 106,000 
   ค่าใช้สอย 30,000 836,780 866,780 
   ค่าวัสดุ 0 934,865 934,865 
งบลงทุน 19,600 0 19,600 
   ค่าครุภัณฑ์ 19,600 0 19,600 
งบเงินอุดหนุน 0 1,472,000 1,472,000 
   เงินอุดหนุน 0 1,472,000 1,472,000 

รวม 257,960 4,837,445 5,095,405 

งบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบด าเนินการ 294,000 294,000 
   ค่าใช้สอย 244,000 244,000 
   ค่าวัสดุ 50,000 50,000 

รวม 294,000 294,000 
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งาน 

งาน 

งาน 

งาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

งบ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

งบบุคลากร 1,985,560 0 403,760 2,389,320 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,985,560 0 403,760 2,389,320 
งบด าเนินการ 1,113,000 0 1,075,000 2,188,000 
   ค่าตอบแทน 238,000 0 40,000 278,000 
   ค่าใช้สอย 330,000 0 900,000 1,230,000 
   ค่าวัสดุ 545,000 0 135,000 680,000 
งบลงทุน 220,000 5,731,000 0 5,951,000 
   ค่าครุภัณฑ์ 220,000 0 0 220,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,731,000 0 5,731,000 

รวม 3,318,560 5,731,000 1,478,760 10,528,320 

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 110,000 110,000 
   ค่าใช้สอย 110,000 110,000 

รวม 110,000 110,000 

งบ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 305,000 170,000 475,000 
   ค่าใช้สอย 305,000 170,000 475,000 

รวม 305,000 170,000 475,000 

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบกลาง 8,325,235 8,325,235 

   งบกลาง 8,325,235 8,325,235 

รวม 8,325,235 8,325,235 
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 เหตุผล :  เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒   
ตลอดปีงบประมาณ  พ .ศ . 256๒ เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
ท่าสะท้อน พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

 ส าหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และรายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  25๖๒  
ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ ซึ่งในการจัดท าประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อ
ซักถาม ขอเชิญสอบถามได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสงสัยหรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๒  ในวาระที่หนึ่ง  ขั้นรับหลักการ  อภิปรายและลงมติว่าจะรับหลักการ       
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  หรือไม่  

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภา ขออนุญาตนะครับ การพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  256๒  ขอให้ดูตั้งแต่หน้าที่  ๒  
ถึงหน้าที่  ๓๕  ส่วนการพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๒  ซึ่งจะพิจารณาไปตาม
หัวข้อ เพ่ือนสมาชิกทันไหมครับ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาหน่อยนะครับไม่ต้อง
รีบครับ 

ประธานสภาฯ การพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ  256๒  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม
เพ่ิมเต ิมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยและสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ในส่วนของการพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๒  ซ่ึงมีทั้งหมด ๘ แผนงาน  เพ่ือความ
สะดวกเชิญเปิดไปหน้าแผนงานบริหารงานทั่วไปครับ ให้ดูตั้งแต่หน้าที่ ๓๖ – ๔๓ 
งานบริหารทั่วไป ถ้าเพ่ือนสมาชิกสงสัยเชิญสอบถามได้นะครับ และเพ่ือความ
รวดเร็วจะพิจารณาเป็นแผนงานๆ  นะครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ไหมครับ  

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิก อบต .หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง  ขอให้เพ่ือนสมาชิกดูที่หน้า ๓๘ ครับ รายจ่าย
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เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท น้อยไปหรือเปล่าครับ 
ขนาดวันนี้ยังไม่มีน้ าดื่มเลยครับ น่าจะตั้งไว้สัก ๓๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องเครื่องเสียง
เมื่อก่อนเคยซื้อแล้ว ไม่ทราบว่าตอนนี้เสียหรือว่ายังไงครับ ผมว่าห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนเป็นสถานที่มีเกียรติเราควรให้เกียรติกับสภาฯ
ควรปรับปรุงเรื่องเครื่องเสียงให้ดีกว่านี้นะครับ 

ประธานสภาฯ ระเบียบในการาเบิกค่ารับรองการประชุมสามารถด าเนินการได้หรือเปล่าครับ เชิญ
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ชี้แจงครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผม จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ      
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ผมขอตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับ        
การเบิกค่ารับรองการประชุม ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล,     
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมและค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้หรือไม่ ผมขอชี้แจงว่าสามารถเบิกจ่ายได้ แต่ผมไม่ทราบว่า
ที่นี่ท าไมไม่เบิก ผมเคยสอบถาม สตง.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี หรือสตง.เขต ๑๓     
สุราษฎร์ธานีแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ครับ แต่ก็ไม่ได้บอกแนวทางการเบิกจ่าย 
ส่วนใหญ่จะรับรองบุคคลภายนอกส าหรับบุคคลภายในเบิกได้แน่นอนครับ 

ประธานสภาฯ สรุปคือสามารถเบิกได้นะครับ ไม่ทราบว่าสามารถเบิกได้ในอัตราคนละเท่าไหร่
ครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ ในการด าเนินการเบิกจ่ายตามวิธีการ คนละ ๒๕ บาท/วัน หรือตามความ
เหมาะสมครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกพิจารณาในแผนงานต่อไป
เลยนะครับ หน้า 44-๔8  แผนงานบริหารงานคลัง มีท่านใดมีข้อสงสัยจะ
สอบถามบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หน้า 48 – 52  ครับ  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ถ้ าไม่ มี ข้ อสงสั ยหรือสอบถาม เพ่ิ ม เติ มผมขอเข้ าสู่ แผน งาน การศึ กษ า               
หน้า 52 – 59  ครับ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  และงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานสาธารณสุขครับ หน้าที่ 
59 -61  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนครับ มีท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิก อบต .หมู่ที่  ๒ บ้านบ่อกรัง  ผมมีข้อสงสัยแผนงานสาธารณสุข ตั้ง
งบประมาณไว้ 294,000 บาท เกี่ยวกับความปลอดภัยโรคพิษนัขบ้า รวมถึงโรค
ไข้เลือดออก ขอให้ชี้แจงในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะปีที่ผ่านมา ผลงาน
ออกมาน้อย เพ่ือให้ทราบว่า งบประมาณในส่วนนี้มีขั้นตอนการเบิกจ่ายใช้จริง
เท่าไหร่ ใช้ยาฉีดขวดละเท่าไหร่ ฉีดได้ครอบคลุมก่ีตารางเมตร ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงครับ 

จ.ส.อ.สทุธิชัย  วงศ์รัตนะ ในการตั้งงบประมาณในแผนงานสาธารณสุขตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่  มท๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒      
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ตั้งงบประมาณไว้ ๒๔๙,๐๐๐ บาท แต่จะมีรายละเอียดในการตั้งงบประมาณตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุนหมู่บ้านละ 
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน จ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ได้แก่  

  1. การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ         
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จ านวน  ๔๕,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ่ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๔ . โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก  ตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน ๔๗,๐๐๐ 
บาท 

๕. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน ๓๓,๑๐๐ บาท 

๖. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 13,300 
บาท 
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๗. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 
6,600 บาท 

และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท เพ่ือเป็นค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งรวมแลกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
๕๐,๐๐๐ บาท ท าให้งบประมาณในการควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อนั้นรวม 
๑๐๐,๐๐๐ ในส่วนนี้จะรวมถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออกด้วย 
ครับ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนได้ตั้ง
งบประมาณแผนงานสาธารณสุขไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ใช้ส าหรับการด าเนินการ
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อทรายอะเบท ยาฉีดพ่น น้ ามันเชื้อเพลิง 
การรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออก  ซึ่งตั้งไว้น้อยกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในการควบคุมโรคไข้ เลือดออกนั้น  การที่มีผู้ ป่ วยใน พ้ืนที่ ป่ วยเป็น         
โรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน ในการแจ้งหรือรายงานจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จะรายงาน
ผ่านรพ.สต.ท่าสะท้อน และรายงานต่อมาที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนอีก
ครั้งหนึ่ง ระยะเวลาในการรายงานผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกใช้เวลาหลายวัน ใน
การเข้าด าเนินการควบคุมโรคก็เป็นไปได้ช้าตามไปด้วย เพราะในการด าเนินการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกนั้นจะฉีดพ่นเพ่ือการควบคุมโรคเพ่ือการก าจัดยุงลายที่เป็น
พาหะของโรคไข้เลือดออกในระยะเวลา ๑๔ วัน ตามวงจรของยุงลาย ยุงลายจะ
เกิดขึ้นใหม่ในระยะเวลา ๗ วัน ดังนั้นในการด าเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือควบคุม
ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก จะฉีด ๒ ครั้ง โดยเว้นระยะห่าง ๗ วัน และ
ฉีดในพ้ืนที่รัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบเริ่มจากบ้านของผู้ป่วยไข้เลือดออก ในการฉีด
พ่นสารเคมีถ้าฉีดมากยุงลายจะมีการดื้อยา ส่งผลให้ครั้งต่อไปการฉีดสารเคมีเพ่ือ
การควบคุมก็ไม่สามารถช่วยในการควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
ได้ เพราะ 

1. การพ่นควันเพ่ือฆ่ายุง ต้องพ่น ในบ้านและข้างๆบ้าน เพราะยุงลาย 
อาศัยในบ้านเป็นหลัก การไปพ่นลงท่อ ไปพ่นรอบบ้าน ไม่มีประโยชน์ สิ้นเปลือง
และถ้าใครเคยเจอพ่น จะรู้ว่าเหม็นมาก เสื้อผ้าที่ซักไว้ตากไว้เหม็นมากจนต้องไปซัก
ใหม ่

2. สารเคมีที่ใช้ ยุงสามารถทนทานได้เพ่ิมขึ้นทุกปีถ้าพ่นบ่อยเกิดไปจะท า
ให้ยุงดื้อยา (โดนควันเข้าไปแล้วสลบ พอผ่านไปชั่วโมงนึงบินต่อ) ดังนั้นควรใช้ให้
น้อยที่สุดครับ ไม่งั้นต่อไปเราจะเจอปรากฎการณ์ยุงท่ีพ่นไบกอนใส่แล้วไม่ตาย 

3. เป้าหมายการพ่น ไม่ใช่ก าจัดยุง ยุง มีวงจรชีวิต 120 วัน ลูกน้ าในน้ า   
มีระยะจากไข่มาเป็นตัวยุง 7-14 วัน เราพ่นวันนี้ เราก าจัดยุงได้หมดชุดนึง แต่
ภายใน 7 วัน ยุงชุดใหม่ปริมาณเท่าเดิมจะกลับมาใหม่ ถ้าเราไม่ก าจัดยุงในน้ า       
มีค าถามว่าแล้วถ้าพ่นทุกวันไปเดือนหนึ่งล่ะ ค าตอบคือไม่ได้ผล เพราะไข่ยุง 
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สามารถอยู่ในระยะพักในที่ที่ไม่มีน้ าได้เป็นเดือนๆ  ดังนั้นพ่นฆ่าล้างบางยุงไป    
เดี๋ยวไข่ชุดใหม่ฟัก ยุงจากที่อ่ืนบินมา เดี๋ยวยุงก็มากเท่าเดิม 

4. เป้าหมายการพ่น คือการฆ่ายุงที่มีเชื้อไข้เลือดออก การพ่นยา จะท า
เฉพาะเมื่อมีรายงานจากโรงพยาบาลว่ามีคนเป็นไข้เลือดออก ไข้เลือดออกเป็นโรคที่
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ อาการเหมือนหวัดทั่วไป ตรวจเลือดก็ไม่รู้ การตรวจเลือดเจอ
ว่ามีคนเป็นไข้เลือดออก 1 คน แปลว่าจริงๆมีคนเป็นไข้เลือดออกชนิดเบาๆอีกเป็น
10 คนในละแวกนั้น การตรวจเลือดเจอว่ามีคนเป็นไข้เลือดออก 1 คน แปลว่ายุง
ในละแวกนั้นต้องมีเชื้อแน่ๆ ดังนั้นก็จะพ่นหมอกควัน เพื่อให้ช่วง 2-3 วันนั้น ยุงที่มี
เชื้อและบินได้ตายไปจนหมด  เป็นการรีเซ็ทให้การระบาดช้าลง แต่ถามว่าจะ
ป้องกันได้หมดไหมยากครับ เพราะเชื้อไข้ เลือดออกถ่ายทอดจากยุงตัวแม่          
ไปสู่ไข่ได้ ยุงที่ เพ่ิงขึ้นจากน้ าก็มีเชื้อได้  ดังนั้นการพ่นหมอกควัน เป็นการแก้ที่    
ปลายเหตุ การแก้ที่ต้นเหตุคือการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ ควบคู่ไปกับการป้องกัน
ไม่ให้โดนยุงกัดครับ 

 เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้พ่นยุง ไม่ใช่ของธรรมดาแบบเครื่องพ่นยาฆ่า
แมลงในไร่นา มีเครื่องสองแบบ คือแบบ 1 Thermal fog ใช้ความร้อนตีน้ ามันให้
เป็นละอองแล้วพ่นออกมา 2 แบบULV เป็นแบบสร้างหมอกควันโดยไม่ใช้     
ความร้อน เครื่องพวกนี้ไม่ว่าจะแบบไหน ต่างมีราคาแพง การบ ารุงรั กษามาก     
ต้องตั้งเครื่องใหม่บ่อย สังเกตจากเสียงว่าดังมากเพราะแรงสั่นเยอะ ค่าใช้จ่าย      
ในการพ่นยาที่ใช้พ่น ที่ขายปลีกแล้วขวดละ 1000 -2000 บาท ยังไม่รวม         
ค่าบ ารุงรักษาเครื่อง 

 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิก อบต .หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง  ผมสงสัยว่าในการฉีดแต่ละครั้งใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ ใครเป็นคนตั้งงบประมาณ ฉีดยาควบคุมยุงลาย ๑ ครั้ง ได้ ๒-๓ ครัวเรือน 
จะได้ทราบว่าหนึ่งปีใช้งบประมาณเท่าไหร่ ตั้งงบประมาณจากอะไรหรือตั้งขึ้นมา
ลอยๆครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ ราคาของยาฉีดพ่นควบคุมยุงลายมีราคาตั้งแต่หนึ่งพันบาทกว่าจนถึงสองพันกว่า
บาท ในการควบคุมแต่ละครั้งใช้งบประมาณหนึ่งพันกว่าบาท ซึ่งในการพ่น ๑ ครั้ง
จะใช้น้ ามันประมาณ ๑ ลิตรกว่าๆและน้ ามันผสมจ านวน 3 ลิตร พ่นควบคุมครั้ง   
หนึ่งจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันกว่าบาท ครับ 

ประธานสภาฯ สรุปคือในการฉีดควบคุมยุงลายบ้านหนึ่งหลังใช้งบประมาณ ๑,๐๐๐ ต่อ ๑ หลัง 
ซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะมีการควบคุมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านนะครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เมื่อ 8 ปีก่อนผมเป็น อสม.จะมีงบประมาณในการฉีดยายุงนะครับ เพราะถ้าบ้าน
ไหนจะให้ฉีดพ่นยายุงก็ฉีดและบ้านหลังไหนไม่ให้ฉีดก็ไม่ฉีดครับ ท าแบบนี้ก็ดีนะ
ครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัย  การอภิปราย  หรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอไปแผนงานต่อไปเลย
นะครับ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หน้า 
61 – 70  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   หน้า 70-71   มีเพ่ือนสมาชิก
จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ื อนสมาชิก  กระผมนาย เสมา  ธรรมบดี          
สมาชิก อบต .หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ค่าใช้สอยในการติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา 
ติดตั้งโทรศัพท์ และติดตัง้เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ไม่ใช่ในโครงการใช่ไหมครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตน์ ไม่ได้อยู่ในโครงการครับ ในการท าประปาใหม่จะต้องปักเสาใหม่ไม่เกี่ยวกับ
โครงการ เพราะโครงการจะรวมไว้หมดแล้ว แต่ถ้าชาวบ้านขอขยายเขตไฟฟ้า
ชาวบ้านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองอบต.จะออกค่าใช้จ่ายให้ไม่ได ้

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัย  การอภิปราย  หรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอไปแผนงานต่อไปเลย
นะครับ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชนหน้า 72-73  มีเพ่ือนสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง
ไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

พักการประชุม ๑๐ นาที ครับ 

เริ่มการประชุม เมื่อครบเวลา ๑๐ นาที ประธานสภาได้เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพ่ือพิจารณา
ในแผนงานต่อไป 

ประธานสภาฯ เมื่อเพ่ือนสมาชิกมาพร้อมกันแล้วขอให้ เพ่ือนสมาชิกพิจารณาใน แผนงาน       
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ในหน้าที่        
73 – 75 มีเพ่ือนสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัย  การอภิปราย  หรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอไปแผนงานต่อไปเลย
นะครับ  แผนงานงบกลาง  งบกลาง หน้า 75-77  มีเพ่ือนสมาชิกจะอภิปราย
หรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 
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นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ื อนสมาชิก  กระผมนาย เสมา  ธรรมบดี          
สมาชิก อบต .หมู่ที่  3 บ้ านท่าสะท้อน ผมมีข้อสงสัยเงินส ารองจ่ายครับ          
เป็นเงินงบประมาณท่ีเหลือจากการตั้งงบประมาณหรือส ารองจ่ายครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ เป็นโครงการที่ตั้งไว้เป็นงบฉุกเฉินส ารองจ่ายให้เพียงพอต่อเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี  และให้น าเงินส ารองจ่ายไปใช้ เพ่ือกรณีที่สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ         
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น เช่น        
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง        
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าวไม่ได้เป็นยอดกลม เนื่องจากหากมีงบประมาณเหลือไม่สามารถจัดสรรไป
ส่วนใดได้ ให้น ามาใส่ไว้ในงบกลาง งบกลางสามารถโอนลดและโอนเพ่ิมได้ในกรณี
ที่รายจ่ายในหมวดอ่ืนไม่ เพียงพอไม่สามารถโอนจากรายจ่ายหมวดอ่ืนได้            
ก็สามารถโอนลดจากงบกลางได้ และหากงบกลางไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี
ก็สามารถโอนงบประมาณจากรายจ่ายในหมวดอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้ต้องดูงบประมาณที่
เหลือจ่ายในแต่ละหมวดนั้นและความจ าเป็นด้วยครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เช่นเกิดเหตุน้ าท่วมก็สามารถน าไปใช้ได้ใช่ไหมครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมได้ครับ 
นอกเหนือจากแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

นายเสมา  ธรรมบดี ต้องประกาศภัยพิบัติหรือเปล่าครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ หากเป็นไปตามประกาศภัยพิบัติก็ช่วยในการสนับสนุน คือเงินที่ส ารองไว้ใช้       
ในยามจ าเป็นยามฉุกเฉิน ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายสมเหียะ  สระทองไหม          
สมาชิก อบต .หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ผมสงสัยเมื่อปีที่ผ่านมามีพายุเข้าท าให้
หลังคากระเบื้องแตกเสียหาย ผมได้แจ้งให้นายกฝ่ายบริหารทราบและได้รับแจ้ง
กลับมาว่าไม่อยู่ในเงินส ารองจ่ายนี้ ต่อมาบ้านพ่ีสาวผมไฟไหม้บ้านบางส่วนก็ไม่อยู่
ในเงินส ารองจ่ายเหมือนกันครับ บางคนแค่รายได้ยังไม่มีจะเลี้ยงชีพเลยนะครับมี
ปัญหาฝนฟ้าตกซ้ ามาอีกต้องไปซื้อทั้งที่เขาไม่ใช่ผู้ก่อซึ่งเกิดจากธรรมชาติ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ “การช่วยเหลือประชาชน” หมายความว่า การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
การด ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ
เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 หมวด ๑ หลักการช่วยเหลือประชาชน 
  ข้อ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะต้องด าเนินการในขอบเขต

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยค านึงถึงสถานะ
ทางการคลัง และความจ าเป็นเหมาะสม 

  ข้อ ๖ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ของตน 
และต้องด าเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลันทันที ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ภายในขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการพิจารณาในกรณีการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส าหรับการให้ความช่วยเหลือเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อต้องเสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 

  ข้อ ๗  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกิดสาธารณภัยตามข้อ ๖ 
ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือในกรณีการช่วยเหลือ
ตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอ หรือมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ิมเติมให้
เสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนให้การช่วยเหลือ 

หมวด ๓ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภยั 
ข้อ ๑๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัย

พิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการ
ด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม 
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีสิ่ง
สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพ
เดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า ให้
เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยให้ค านึงถึงสถานะทางการคลัง 

หมวด ๔ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่น
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการตามข้อ 9 
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หมวด ๕  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ข้อ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรค
นั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการ
ปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

ข้อ ๑๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมเีหตสุงสัยได้ว่า
เกิดโรคตามข้อ ๑๓ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการป้องกัน     
การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว
กรณีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว แต่ไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างครอบคลุมหรือไม่สามารถระงับการระบาดของโรคติดต่อได้ จะส่งผลท า
ให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ การป้องกันและควบคุมโรค
ได้ 

ข้อ ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ 

(๑) ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น 
ถุงมือยางหรือหนังผ้าปิดปากหรือปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า 
(รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกันฝน 

(๒) เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

หมวด ๖ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 

ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 

(๒) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม 

(๓) การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม 
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หมวด ๗ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน 

ข้อ ๑๗ การช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
โครงการแสดงสาระส าคัญของกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย 
ทั้งนี้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายด้วย 

ข้อ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยโครงการ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการของประชาชน  การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ า เป็นในการบริหารงานของสถานที่กลาง
ดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่
กลางด าเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้
ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์
ได้ว่า หากจะใช้งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อ
สถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้ติดประกาศ ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีท าการหมู่บ้านและชุมชน 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ช่วยเหลือประชาชนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่
จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๓ ส าหรับการเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ ด า เนิ น ก า รต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ข อ งห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ



~ 22 ~ 
 

 

และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์นั้นจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ 

  กรณีต้นไม้ล้มก็ต้องดูว่าเป็นต้นไม้ของใครต้องดูกรณีพิพาทก่อน ถ้าเป็น
ต้นไม้ของเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบเองครับ เพราะในการปลูกต้นไม้ต้องมี
ระยะห่างจากบา้นเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อบ้านพักอาศัยครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัยนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย 
ซึ่งในการด าเนินการช่วยเหลือต้องมีผู้ประสบภัยอย่างน้อย ๒ หลังคาเรือนขึ้นไป
ครับ ถ้าหลังเดียวยังไม่ถือว่าเป็นสาธารณภัย และการช่วยเหลือไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับในเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
๒๕๖๒  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก
บ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอเข้าสู่การลงมติ
วาระที่หนึ่ง ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หรือไม ่ ขอให้เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  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
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ดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ค ารับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ค ารับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ          
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้     
ผู้เสนอทราบโดยเร็ว 

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

  ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง            
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 
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  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 

  (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
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ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังครับโดยอนุโลม 

  ข้อ 108  เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับ
ญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 

  ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น     
ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิน่คณะนั้นๆ 

  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 
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  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 

  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย  ถ้าผู้
แปรญัตติ ไม่มาชี้แจงตามนัดเป็น เวลาเกินกว่าสามสิบนาที  นับแต่ เวลาที่
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค า
แปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการ
ประชุมเรื่องนั้นยัง ไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปร
ญัตตินั้นต่อไปก็ได ้

ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน  ซึ่งตาม
ระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายสมเหียะ  สระทองไหม 
สมาชิก อบต .หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน  ๓  คนครับ 

นายมงคล  นิลจันทร์ เป็นผู้รับรอง 

นายสุรพล  แผ้วบาง เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอให้ เพ่ือนสมาชิกยกมือเพ่ือเลือกจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน  
โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม มีมติ  ๘  เสียง  ให้มกีารเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน 

ประธานสภาฯ จากมติท่ีประชุม มีมตใิห้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน  เชิญ
เพ่ือนสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ และให้มีผู้รับรอง จ านวน 
๒ คน ครับ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ 

นายเสมา  ธรรมบดี   เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายสุรพล  แผ้วบาง 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ  
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1. นายมงคล  นิลจันทร์  
2. นายวิทยา  คงรอด 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายสุรพล  แผ้วบาง ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายเสมา  ธรรมบดี 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ   
 1. นายสมศักดิ์  จรัล 
 2. นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายเสมา  ธรรมบดี ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายวิทยา  คงรอด  
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ   

1. นายเสมา  ธรรมบดี 
2. นายสุรพล  แผ้วบาง 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
 ได้รับเลือก จึงถือว่า นายวิทยา  คงรอด  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที ่๓ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

เลขานุการสภาฯ กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑   นายสุรพล  แผ้วบาง 
 กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒   นายเสมา  ธรรมบดี 
 กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓   นายวิทยา  คงรอด 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วยครับ 
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ที่ประชุม มติที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ระหว่างวันที่  ๒๑  สิงหาคม  25๖๑  เวลา  08.30 น.- ๑๖.3๐ น.  ถึงวันที่  
๒๓  สิงหาคม  25๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ น. - 16.30 น.   

ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการพิจารณาแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน
และสมาชิกสภาฯ  ผู้เสนอค าแปรญัตติทราบ เข้าร่วมการประชุมแสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และขอนัดประชุมสภาพิจารณา
ใน วาระที่ ส อ งและวาระที่ ส ามต่ อ ไป   ใน วั นที่  ๒ ๘  สิ งห าคม  ๒ ๕ ๖ ๑               
เวลา ๑๓.๐๐ น. นะครับ  

เลขานุการสภาฯ หลังจากปิดการประชุมสภาในวันนี้แล้ว  ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกคน
ประชุมด้วยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
ครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  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 


