
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายประคิ่น        ทองมี ประธานสภาฯ นายประคิ่น  ทองมี  
๒. นายสมหมาย      พรรณรังสี รองประธานสภาฯ สมหมาย     พรรณรังสี  
3. นายนุกูล           เมืองรอด ส.อบต. หมู่ที่ ๑ นุกูล          เมืองรอด  
4. นายจรวย          เถาว์ชู ส.อบต. หมู่ที่ ๒ จรวย          เถาวช์ู  
5. นายพิรม           สุขทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๒ พิรม           สุขทอง  
6. นายสมศักดิ์       รอดทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๓ สมศักดิ์       รอดทอง  
7. นายเจริญ          วงศ์พรัด ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เจริญ         วงศ์พรัด  
8 นายเกษม          ไชยยา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เกษม         ไชยยา  
9 นายก าจัด          ทองมี ส.อบต. หมู่ที่ 5 ก าจัด         ทองมี  

10 นายถาวร          ไพบูลย์ภัทรพงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ถาวร    ไพบูลย์ภัทรพงศ์  
11 นางอนงค์          จันทร์เอียด ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อนงค์       จันทร์เอียด  
12 นายจิรวัฒน์       ชูทองค า ส.อบต. หมู่ที่ ๗ จิรวัฒน์     ชูทองค า  
13 นายวิทย์ธวัช      นาคะพรหม ส.อบต. หมู่ที่ ๗ วิทย์ธวัช    นาคะพรหม  
๑4 นายบ าเพ็ญ        เงินคีรี ส.อบต. หมู่ที่ ๘ บ าเพ็ญ        เงินคีรี  
๑5 นางสาวอุมาพร   ทองอุ่น ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อุมาพร        ทองอุ่น  
๑6 นายสมเกียรติ     ฤทธิขาบ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ สมเกียรติ     ฤทธิขาบ  
๑7 นายมนัส           คลอดเพ็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ มนัส           คลอดเพ็ง  
18 นางวงเดือน        สังข์ทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ วงเดือน       สังข์ทอง  
19 นายธนาธิป        แดงขาว ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ธนาธิป      แดงขาว  
20 นายสมพงศ์        คงทองเอียด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ สมพงศ์     คงทองเอียด  
21 นายสมศักดิ์        นาคแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ สมศักดิ์     นาคแก้ว  
22 นายสมโชค         ศรีรอด เลขานุการสภาฯ สมโชค      ศรีรอด  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวนิธินันท์    ทองอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - 

 

 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม…. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายสุวิทย์         เล็กพูล นายก อบต. สุวิทย์       เล็กพลู  
๒. นายสมบูรณ์      รักบางบูรณ์ รองนายก อบต. สมบูรณ์    รักบางบูรณ์  
๓. นายพัทนันต์      นุ่นชู รองนายก อบต. พัทนันต์    นุ่นชู  
4. นายสมชาย       จันทร์เอียด เลขานุการนายก อบต. สมชาย     จันทร์เอียด  
5. นายกิตติชัย       อินทมะโน นายช่างโยธา กิตติชัย     อินทมะโน  
6. นายสิทธิยา        เงินคีรี ผู้อ านวยการกองช่าง สิทธิยา     เงินคีรี  
7. นายภักดี           หนูทอง รองปลัดอบต.ป่าระก า ภักดี        หนูทอง  
8. นางภวัญญา       ญาณรัตน์ นักวิชาการคลัง ภวัญญา    ญาณรัตน์  
9. นายวีระยุทธ์       ศรีอักษร นิติกร วีระยุทธ์    ศรีอักษร  

10. นางสาวสุภาวดี    วงศ์พรัด นักวิเคราะห์นโยบายฯ สุภาวดี     วงศ์พรัด  
 
นายสมโชค  ศรีรอด เมื่อถึงเวลาประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปรากฏว่า 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เขา้ห้องประชุมสภาฯ แล้วขอเชิญ นายประคิ่น ทองมี  

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาฯ พร้อม
เปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประคิ่น  ทองมี  1.1 การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ เนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ยื่นญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย และเรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระแรก ขั้นรับหลักการ) พร้อมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่สภาฯ จะต้อง
พิจารณา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และข้อ 36 
(3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ .ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 จึงขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
นายประคิ่น ทองมี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เลขานุการสภาฯ  รายงานการประชุมฯ ได้ประชุมโดยที่ประชุมมีมติให้เป็นไปตามเดิมและได้เสนอให้ท่าน 

 
/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตามเอกสาร
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่ได้แจกให้ไปก่อนหน้านี้แล้วและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้
ตรวจดูแล้ว ขอขอบคุณครับ 

นายประคิ่น ทองมี ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมส่วน
ประธานสภาฯ  ใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็ถือว่าที่ประชุมให้ 
การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ  
ประธานสภาฯ  3.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2562) ซึ่งได้ประกาศใช้และได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2562  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายประคิ่น  ทองมี 4.1 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  
ประธานสภาฯ พ.ศ.2562  ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ขอเชิญครับ 

นายสุวิทย์  เล็กพูล เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ตามร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
นายก อบต.  แยกมูลฝอย พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
   หลักการ ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
   เหตุผล กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ 

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานราชการ
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือมูลฝอยทั่วไป 
มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพ่ือให้
การด าเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าระก า เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต. ทุกท่าน กระผมขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่
เลขานุการสภาฯ  เกี่ยวข้องตามข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ 

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  ในการพิจารณาสามวาระรอดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

 
/หมายความว่า.... 
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  หมายความว่า ญัตติที่เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย     
พ.ศ.2562 สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ให้สมาชิกสภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามเป็นผู้เสนอ 

นายประคิ่น  ทองมี เรียนท่านสมาชิก อบต. สมาชิกท่านใดเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด ซึ่งจะต้องมีจ านวนไม่
ประธานสภาฯ  น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  มีมติเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด จ านวน 8 เสียง ถือว่าที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ 
พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
นายประคิ่น  ทองมี ตามท่ีทางผู้บริหารชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก
ประธานสภาฯ  มูลฝอย พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติ 

หรือไม่ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาลงมติญัตติร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ในวาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าให้รับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าว โปรด
ยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ    12  เสียง 
   ไมร่ับหลักการ        -   เสียง 
   งดออกเสียง           9     คน 

นายประคิ่น  ทองมี เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในการพิจารณา วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแปรญัติ ถือว่ากรรมการแปรญัตติเห็นด้วยกับร่างฯ 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ สมาชิกสภาฯ พิจารณาแล้วเห็นควรไม่ขอแปรญัตติ 

ที่ประชุม  ไม่ขอแปรญัตติ 

นายประคิ่น  ทองมี เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการในวาระแรก และมีมติไม่ขอแปรญัตติ ในวาระที่สอง 
ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 เพ่ือประกาศใช้ในวาระ    
ที่ 3 ต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ โปรกยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ    13  เสียง 
   ไมร่ับหลักการ        -   เสียง 
   งดออกเสียง           8     คน 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องพิจารณาญัตติขออนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล            
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระแรกขั้นรับหลักการ) 

นายประคิ่น  ทองมี ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอญัตติให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้เสนอ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ  

/ไปแล้วและ... 
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ไปแล้วและขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้จะขอมติต่อที่ประชุม
สภาฯ     ในการให้ความเห็นชอบต่อไปในวาระแรกขั้นรับหลักการการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 วาระแรก ขั้นรับหลักการนั้น ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง
รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญครับ 

นายสุวิทย์ เล็กพูล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอแถลงงบประมาณประกอบ
นายก อบต.  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การ 

บริหารส่วนต าบลได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอ
แถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ต่อไปนี้ ขอให้ที่ประชุม
สภาฯ ดูตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ทุกท่านถืออยู่ (ตามเอกสารที่ได้แจกให้ไปแล้ว) 

1. สถานการณ์การคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล 
ป่าระก าได้ประมาณรายรับไว้ จ านวน 46,118,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดท าบริการ
สาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าระก าเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  
นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 3,458,995.45 บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 7,192,079.91 บาท ข้อมูล ณ 8 สิงหาคม 2562 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีจ านวนจ ากัด 
เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจ 
หน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าก็สามารถด าเนินกิจการ
ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุกรายการตามเอกสารรายการที่ทุกท่านถือ
อยู่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประมาณการรายรับตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกได้ดังนี้ 

   รายได้จัดเก็บเอง   
   หมวดภาษีอากร     จ านวน  98,500   บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   จ านวน             20,000    บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน            121,500   บาท 
   หมวดรายได้จากค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 700,000   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 130,000   บาท 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง   จ านวน 1,070,000   บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบต. 
   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 15,340,000 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  29,708,000 บาท 
    รวมประมาณการรายรับทั้งหมด  จ านวน  46,118,000 บาท 

/รายจ่ายตาม.... 
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   รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
   งบกลาง      จ านวน  13,017,510 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จ านวน    968,000 บาท 

งบด าเนินงาน     จ านวน    8,617,890 บาท 
   งบบุคลากร       จ านวน  19,244,960 บาท 

งบลงทุน      จ านวน     4,269,640 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น     จ านวน          -  บาท 
    รวมประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณ จ านวน    46,118,000 บาท 
   -งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามแผนงาน (แยกเป็น) 

   ด้านบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป           ตั้งจ่ายไว้  จ านวน           12,431,420 บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายไว้ จ านวน                  80,000 บาท    

   ด้านบริหารชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา  ตั้งจ่ายไว้ จ านวน           13,052,130 บาท 
   แผนงานสาธารณสุข  ตั้งจ่ายไว้ จ านวน                278,000 บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  ตั้งจ่ายไว้ จ านวน        20,000 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งจ่ายไว้ จ านวน             5,922,540 บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตั้งจ่ายไว้ จ านวน                 66,000 บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการตั้งจ่ายไว้จ านวน            295,000 บาท 

   ด้านการเศรษฐกิจ 
   แผนงานการเกษตร  ตั้งจ่ายไว้ จ านวน              132,400 บาท 
  แผนงานการพาณิชย์  ตั้งจ่ายไว้ จ านวน              823,000 บาท 

  ด้านการด าเนินงานอื่น 
  แผนงานงบกลาง   ตั้งจ่ายไว้ จ านวน         13,017,510 บาท 
   รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  จ านวน        46,118,000 บาท 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟ้าถนน     รวม  3,592,440 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน       10,000 บาท 
   ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลักในต าบลป่าระก า จ านวน     99,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน             200,000 บาท 
   งบลงทุน     จ านวน           3,283,440 บาท 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน           3,283,440 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 

หมู่ที่ 1     จ านวน  300,000 บาท 
 

/2. โครงการ.... 
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-บ้านหนองเสม็ด   
หมู่ที่ 9     จ านวน    300,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชุติมัน ปรามาท 
หมู่ที่ 11     จ านวน   112,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าระก าใต้- 
บ้านเหมก 2 หมู่ที่ 5, 11   จ านวน    300,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระก า-บ้าน 
หนองเสม็ด หมู่ที่ 7, 9   จ านวน    294,000     บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าระก าใต้- 
วัดป่าระก าเหนือ หมู่ที่ 4   จ านวน     235,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวป่าขลู่-ป่าระก าเหนือ                     
(ต่อจากของเดิมสะพานบ้านนายลาภ) หมูที่ 2 จ านวน      294,000    บาท 

8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ  
หมู่ที่ 6     จ านวน        89,000 บาท 

9. โครงการถมยกระดับคอสะพานข้ามคลองบริเวณโรงเรียนพร้อม 
กับเทคอนกรีต หมู่ที่ 8   จ านวน      225,000   บาท 

10. โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ทางสาธารณะขอบสระวัดเหมก- 
ที่นานายคล่อง  หมู่ที่ 11   จ านวน       169,000   บาท 

11. โครงการฝังท่อระบายน้ าจุดสามแยกบ้านนางสว่างจิต-บ้าน 
นายเนย หมู่ที่ 4    จ านวน           64,000    บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
12. โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายหัวล าพู-บ้านหนองดี  

หมู่ที่ 10      จ านวน    168,000   บาท 
13. โครงการซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 3 หมู่ที่ 6  จ านวน     51,000   บาท  
14. โครงการปรับปรุงถนนขอบคลองบ้านในโอ หมู่ที่ 3       จ านวน    196,000   บาท 
15. โครงการปรับปรุงถนนสายในโอ-บ้านนายถาวร  แก้วใส 
      หมูที่ 3      จ านวน      99,000   บาท 
16. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวทองหลาง-ถนนคสล. 
      หมู่ที่ 8      จ านวน      33,000   บาท 
17. โครงการปรับปรุงถนนสายลาภเจริญผล หมู่ที่ 710 จ านวน     132,000   บาท 
 

   งบเงินอุดหนุน     รวม          291,700     บาท 
   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากพนัง จ านวน  1  โครงการ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6  จ านวน    99,000    บาท 

   งานกิจการประปา 
   งบลงทุน 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                 (ไม่ได้ตั้งไว้เกี่ยวกับโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน) 
 
 

/รายละเอียด.... 
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รายละเอียดดังกล่าวตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผมขอชี้แจงรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพียงแค่นี้ ในส่วนอ่ืนๆ 
คิดว่าสมาชิกสภาฯ คงศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้วตามร่างข้อบัญญัติฯ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายประคิ่น  ทองมี ตามท่ีทางผู้บริหารชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

นายสมหมาย  พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต. ทุกท่าน กระผมขออนุญาตใช้สิทธิ ในฐานะสมาชิก
ส.อบต. หมู่ที่ 3  สภาฯ ผมได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติ ขอให้สมาชิกอบต. ได้ดูรายละเอียดหน้าประมาณการรายรับ 

จ านวน 2 หน้า รายจ่ายตามแผนงานประมาณ 9 หน้า รายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย 
ประมาณ 29 หน้า ผมอยากให้ท่านเปิดไปที่หน้า 5/29 ช่องที่ 4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ท างานส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง หากดูรายละเอียดเปิดไปหน้าที่ 9/40 มี
รายละเอียดทั้งหมด มีค าชี้แจงทั้งหมด โดยเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับ
ส านักงาน ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
รายละเอียดดังกล่าว 
 ซึ่งในปี 2559 ได้จัดซื้อไปจ านวน 1 เครื่องแล้ว ผมไม่ทราบว่าขณะนี้อยู่ที่ใคร ซึ่ง
ส านักปลัด ผมได้ดูแล้วมีคอมพิวเตอร์ทุกคนทุกโต๊ะ เหลืออยู่ 2 เครื่องไว้ใช้ทั่วไป หากจะซื้อ
อีก 2 เครื่อง จะซื้อใช้งานเกี่ยวกับอะไร ไม่ทราบเจ้าหน้าที่จะชี้แจงเป็นข้อ ๆ หรือผมพูดเสร็จ
ค่อยชี้แจงครั้งเดียว 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. ทุกท่าน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คที่ได้จัดซื้อไว้เมื่อ 
เลขานุการสภาฯ  ปี 2559 กระผมเป็นผู้ใช้งาน แต่ความจริงแล้วเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานทั้งสาม 

ส่วน ส านักปลัด กองคลัง และกองช่าง เกิดช ารุดเสียหายน าไปซ่อมจ านวนหลายวัน กระผม
จะให้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คไปใช้เพ่ืองานจะได้ไม่ติดขัด หลายครั้งที่เมื่อ เจ้าหน้าที่เดินทางไป
อบรม ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คไปใช้ด้วย กระผมเองก็ใช้ในการติดตามงาน ดูหนังสือต่างๆ 
ที่ทางกรม จังหวัด และอ าเภอแจ้งมา ส่วนเครื่องที่จะจัดซื้อจ านวน 2 เครื่อง ทางรองปลัด 
และหัวหน้าส านักปลัดฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอตั้งงบประมาณในปี 2563 

นายสมหมาย  พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมอยากให้ดูหน้าที่ 21/29 ด้วยว่าค่า     
ส.อบต. หมู่ที่ 3  ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 

สิ่งก่อสร้าง ปี 2562 ตั้งไว้ 30,000 บาท ปี 2563 ตั้งไว้จ านวน 100,000 บาท ไม่ทราบ
ว่าได้จ่ายเป็นค่าอะไร ความจริงปี 2562 ตั้งไว้ จ านวน 100,000 บาท แต่ได้โอนไปเป็นค่า
อะไร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างใช่หรือไม่ และให้สมาชิกได้ดูหน้า 27/29 
แผนงานการพาณิชย์ ค่าวัสดุ วัสดุอ่ืนๆ เดิมตั้งไว้ จ านวน 150,000 บาท ในปี 2562 แต่มี
การโอนเหลือ 20,000 บาท ไม่ทราบได้โอนไปเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้างหรือไม่ หากดูตามยอดเงินดังกล่าวว อยากทราบว่าตามเอกสาร ได้เบิกจ่ายไปเท่าใด 
และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างคนละเท่าใด เพราะที่ผ่านมาได้ เสนอให้มีการ
แต่งตั้งประชาคมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย เมื่อก่อนค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

/เป็นประชาคม.... 
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เป็นประชาคมคนละ 300 บาท ท าไมไม่แต่งตั้งประชาคมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และต่อไปเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอยากทราบว่าที่ผ่านมา ได้ด าเนินการซ่อมไปใช้
งบประมาณเท่าใด เพราะในปีนี้ได้ตั้งไว้ จ านวน 200,000 บาท ในปี 2562 ตั้งไว้ จ านวน 
99,000 บาท เดี่ยวขอดูเอกสารรายละเอียดในการซ่อมแซมด้วย แต่ละจุดซ่อมแซมจ านวน
เท่าใด 

นายกิตติชัย  อินทะมโน เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก อบต. เรื่องการแต่งตั้งประชาคมเป็นคณะกรรมการ
นายช่างอาวุโส  ตรวจการจ้าง ผมคิดว่าน่าจะใช้หลักเกณฑ์ งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท ขึ้นไป และ 

จะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่ หากได้จะได้รับค่าตอบแทนจ านวนเท่าใดโดย
ขอแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป 

ส่วนรายละเอียดค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ผ่านมา ตามเอกสารซ่อมแซม จ านวน 
108 จุด โดยใช้งบประมาณ จ านวน 99,000 บาท ค่าหลอดไฟฟ้า สวิตซ์แสง ชุดโคมไฟ 
ส่วนค่าแรงเป็น 2 ประเภท 1. ค่าแรงส ารวจ และค่าแรงซ่อมแซมและติดตั้งหากเหลือจาก
ยอดเงินรวมกับจ านวน 108 จุด ประมาณ จุดละ 900 กว่าบาท 

นายสมหมาย พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. กระผมขอให้ดูหน้าที่ 285/29 แผนงานงบกลาง 
ส.อบต. หมู่ที่ 3  งบกลางเงินส ารองจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ตั้งจ่ายไว้จ านวน 2,400,000  

บาท แต่ในปีงบประมาณ 2562 ได้ตัง้งบประมาณไว้ จ านวน 2,406,300 บาท แต่ได้มีการ
โอนมาเพ่ิมรวมประมาณเกือบสี่ล้านบาท ไม่ทราบน างบกลางไปใช้จ่ายในด้านไหน เพราะงบ
กลาง เงินส ารองจ่าย ใช้จ่ายได้กรณีจ าเป็นฉุกเฉิน มีสาธารณะภัย อยากทราบปีที่ผ่านมาได้ใช้
ท าอะไรบ้าง ซึ่งขอดูเอกสารสรุปทั้งหมดทั้งปีด้วย 

นางภวัญญา ญาณรัตน์ เรียนท่านประธานและท่านสมาชิก อบต. ตามเอกสารที่ท่านสมาชิกอบต. ม.3 ได้สอบถาม 
นักวิชาการคลัง  เอกสารทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ 

1. 1 มกราคม 2562 โครงการซ่อมแซมถนนสายป่าระก าเหนือ ม.7, 9 ร้านแสงจันทร์
พาณิชย์ จ านวน 280,000 บาท 

2. 7 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานบางปอ ม. 9 ร้านสุธีการ
พาณิชย์ จ านวน 98,000 บาท  

3. 7 กุมภาพันธ์ 2562 ค่าวัสดุก่อสร้างเพ่ือบรรเทาผู้ประสบภัย ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง 
จ านวน 841,700 บาท 

4. 15 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการซ่อมแซมถนนสายสายต่างๆ จ านวน 5 สาย ร้านสุธีการ
พาณิชย์ จ านวน 172,000 บาท  

5. 11 เมษายน 2562 โครงการขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านหัวทองหลาง ม. 1, 8 จ ายงย 
92,900 บาท 

6. 11 เมษายน 2562 โครงการค่าจ้างเหมาสูบน้ าครั้งที่ 1 นายบุญฤทธิ์ สกุณา จ านวน 
460,000 บาท  

7. 2 พฤษภาคม 2562 จ้างเหมาสูบน้ า นายพิทักษ์ เหมทานนท์ จ านวน 405,500 บาท 
8. 15 พฤษภาคม 2562 จ้างเหมาสูบน้ า นายพิทักษ์ เหมทานนท์ จ านวน 27,900 บาท 
9. 22 พฤษภาคม 2562 โครงการขุดลอกคูส่งน้ าบ้านบางสิบบาทและปากคลองบางสุขขี 

ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ จ านวน 57,000 บาท 
 

/10. 11 มิถุนายน.... 
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10. 11 มิถุนายน 2562 โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าบ้านนายฟอง ม. 3 ร้านแสง
จันทร์พาณิชย์ จ านวน 200,000 บาท 

11. 19 กรกฎาคม 2562 โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ จ านวน 10 สาย ม. 2, 3, 4, 
8, 11 ร้านสมิทพาณิชย์ จ านวน 179,000 บาท 

12. 25 กรกฎาคม 2562 โครงการจ้างขุดลอกคูส่งน้ าสายสามแยกที่นานายบุญเกิด-ไส
หมาก ร้านสมิทพาณิชย์ จ านวน 75,000 บาท 

นายสมหมาย  พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. ทุกท่าน ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงนั้น การน า       
ส.อบต. หมู่ที่ 3  งบประมาณรายจ่ายงบกลางไปด าเนินการซ่อมแซมถนนนั้น ถือว่าไม่เหมาะสม เพราะบางสาย 

ยังไม่มีความจ าเป็น แต่ในรายจ่ายเมื่อมีสาธารณภัย เช่นพายุปาบึก ใช้งบประมาณ จ านวน 
841,700 บาท และจ้างเหมาเครื่องสูบน้ าเมื่อเกิดภัยแล้ง จ านวน 890,400 บาท ถือว่ามี
ความจ าเป็น การขอใช้งบกลางต้องตรวจสอบด้วยว่ามีความจ าเป็นหรือไม่จึงขอให้ผู้บริหารได้
แต่งตั้งประชาคมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย เพราะหากมีค่าตอบแทนประชาชนก็
พร้อมที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการ 

นายจิรวัฒน์  ชูทองค า เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้     
ส.อบต. หมู่ที่ 7  บันทึกรายงานการประชุม ให้ครบตามท่ีได้ประชุมไป และฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกไว้ให้ 

ครบถ้วนด้วย 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. ทุกท่าน กระผมได้พยายามบันทึกให้ครบแต่
เลขานุการสภาฯ  บางประโยค เมื่อพูดภาษาใต้ และเขียนเป็นภาษากลางเขียนเป็นประโยคใหม่ถ้อยค าอาจจะไม่ 

เหมือนเดิม แต่ความหมายเดียวกัน ขอแจ้งท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านด้วย 

นายประคิ่น  ทองมี เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกสภา อบต. พิจารณาลงมติญัตติร่าง              
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 วาระแรก ขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่ารับหลักการร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
ในวาระแรกข้ันรับหลักการโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ    16 เสียง 
   ไม่รับหลักการ        - เสียง 
   งดออกเสียง          5 คน 

นายประคิ่น  ทองมี สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามร่างที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อไป

ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบการแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ระเบียบกฎหมายการแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 2554 หมวดที่ 4 งบประมาณ ข้อ (59) การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย
และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาฯ รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรให้เสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม    

/ข้อ (54)... 
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ข้อ (54) วรรคสามและข้อ (49) วรรคหนึ่ง ข้อ (45) วรรคสามญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้นและที่ประชุมสภาฯจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ข้อ (60) ห้ามไม่ให้แปรญัตติจ่ายเพ่ิมขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติม
รายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเงิน เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารเป็นผู้แปร (6) ห้ามไม่ให้แปรญัตติใน
รายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

   1. ดอกเบี้ยและเงินส่งช าระเงินกู้ 
   2. รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  ถ้ามีปัญหารายจ่ายรายการใดมีข้อ 

ผูกพันให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ชี้ขาด ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณครับ 

นายประคิ่น  ทองมี ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ  
    ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการการแปรญัตติผมขอให้สมาชิกสภาฯ  
   เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่ท่าน ซึ่งก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ 

ไม่เกิน 7 ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2554 คณะกรรมการท้องถิ่น ข้อ 103 (1) ขอเชิญ
สมาชิกเสนอพร้อมผู้รับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่านขอเชิญเสนอ 

นายเกษม  ไชยยา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3 ท่าน 
ส.อบต. หมู่ที่ 4  

นายประคิ่น  ทองมี ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่าน   
ประธานสภาฯ  1. นายพิรม  สุขทอง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 2 
   2. นายก าจัด  ทองมี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอต่อ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ขอเชิญ  

นายประคิ่น  ทองมี เมื่อไม่มี สรุปว่าที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่านต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านตามข้อ 

107 และข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม วิธีการเลือกคือให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อการเสนอ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว วิธีการเลือกให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน โดยให้เลือกคนที่ 1 
ก่อน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 

นายเกษม  ไชยยา       กระผมขอเสนอ นายจิรวัฒน์  ชูทองค า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
ส.อบต. หมู่ที ่4  คนที่ 1 

นายประคิ่น  ทองมี ขอผู้รับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 
ประธานสภาฯ  1.  นายพิรม  สุขทอง         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

2. นายสมเกียรติ   ฤทธิขาบ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
 

/มีผู้รับรอง..... 
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มีผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญสมาชิก เสนอต่อ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกถือว่าที่ประชุมมีมติ
ให้ นายจิรวัฒน์  ชูทองค า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกเสนอ 

นายพิรม  สุขทอง ขอเสนอ นางสาวอุมาพร ทองอุ่น   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ      
ส.อบต. หมู่ที่ 2  คนที่ 2 

นายประคิ่น  ทองมี ขอผู้รับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 
ประธานสภาฯ  1. นายเกษม  ไชยยา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
   2. นายก าจัด  ทองมี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

มีผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญสมาชิก เสนอต่อ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกถือว่าที่ประชุมมีมติ
ให้ นางสาวอุมาพร  ทองอุ่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที ่3 ขอเชิญสมาชิก เสนอ 

นายนุกูล  เมืองรอด ขอเสนอ นายมนัส  คลอดเพ็ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที่ 1  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 
1. นายธนาธิป  แดงขาว          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
2. นางวงเดือน  สังข์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
มีผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญสมาชิก เสนอต่อ  

นายพิรม  สุขทอง ขอเสนอ นายเจริญ วงศ์พรัด สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต. หมูที่ 2  คนที่ 3 

นายประคิ่น  ทองมี ขอผู้รับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 
ประธานสภาฯ  1. นายเกษม  ไชยยา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
   2. นายถาวร  ไพบูลย์ภัทรพงศ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

มีผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญสมาชิก เสนอต่อ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกถือว่าที่ประชุม
เสนอผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 จ านวน 2 คน ซึ่งจะต้องด าเนินการลงมติเป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนโดยเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
 หากไม่มีสมาชิก อบต. ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอถามมติที่ประชุม
ผู้มีการเสนอชื่อทีละคน 
 ใครเห็นควรลงมติให้นายมนัส  คลอดเพ็ง ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 3 โปรดยกมือ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน  3     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -     เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  18   เสียง 

นายประคิ่น  ทองมี  ใครเห็นควรลงมติให้นายเจริญ  วงศ์พรัด ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปร
ประธานสภาฯ  ญัตติ คนที่ 3 โปรดยกมือ  

 

/ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน  8     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -     เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  11   เสียง 

สรุป สภาอบต. มีมติเห็นชอบให้นายเจริญ  วงศ์พรัด ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 3 

   ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน คือ 
1. นายจิรวัฒน์  ชูทองค า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
2. นางสาวอุมาพร  ทองอุ่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
3. นายเจริญ  วงศ์พรัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนแล้ว ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 
2554 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาฯ ลงมติรับหลักการแล้ว ให้ประธานสภาฯ ส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาฯ จะต้อง
ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้งนี้ต้องก าหนดเวลาเสนอ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น    
ขอเชิญสมาชิกเสนอการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จตามมติของสภาฯ ด้วยขอเชิญ
เสนอ 

นายสมหมาย  พรรณรังสี ขอเสนอ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5 วัน     
ส.อบต. หมู่ที่ 3  ตั้งแต ่วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 13.30-16.30 น., วันที่ 16 สิงหาคม และวันที่ 19  

วันที่ 20 และ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 ในวันเวลาและ
ก าหนดสถานที่ยื่นค าแปรญัตติ ณ อบต.ป่าระก า และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
พิจารณาค าแปรญัตติฯ ที่รับมาในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และ
ก าหนดสถานที่ประชุมพิจารณา ค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุม
สภา อบต.ป่าระก า ขอขอบคุณ 

นายประคิ่น  ทองมี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอต่อ มีสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ฉะนั้นหากสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติฯ ก็ให้ยื่นหนังสือค าแปรญัตติ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
นายประคิ่น  ทองมี เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติ จ านวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 13.30-16.30 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 
2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) ในวันเวลาราชการ 
และก าหนดสถานที่ยื่นค าแปรญัตติ ณ ที่ท าการ อบต . ป่าระก าและให้คณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาค าแปรญัตติที่รับมาในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
และก าหนดสถานที่ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุม
สภาอบต. ป่าระก า และให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และขอนัด
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

/และวาระที่ 3 ..... 
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และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ จะประชุมสภาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาฯ โดยจะแจ้งหนังสือเชิญประชุมอีกครั้ง ไม่ทราบว่ามีสมาชิก    
สภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

นายสมโชค ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก อบต. ทุกท่าน  ตามระเบียบฯ เลขานุการสภา
เลานุการสภาฯ  ท้องถิ่น เป็นผู้นัดและเปิดประชุมเพ่ือเลือก ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้นกระผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง
สามท่าน คือ 

1. นายจิรวัฒน์  ชูทองค า  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
2. นางสาวอุมาพร  ทองอุ่น ส.อบต. หมู่ที่ 8 
3. นายเจริญ  วงศ์พรัด ส.อบต. หมู่ที่ 4  

ประชุมพร้อมกันในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา         
อบต.ป่าระก า 

นายประคิ่น ทองมี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่ านใด
ประธานสภาฯ  สอบถาม กระผมด าเนินการระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประคิ่น ทองมี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะหารือในที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีผมขอปิดการประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ.2562 เพียงแค่นี้ และขอขอบคุณทุกท่านทั้งผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 
10.00 น. โดยจะมีหนังสือแจ้งเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) และเรื่องอ่ืนๆ ที่
จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ ทั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยกระผมได้ท าหนังสือขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ต่อนายอ าเภอ  
ปากพนัง และนายอ าเภอได้พิจารณาอนุมัติให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 แล้ว
ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ นศ 0023.21/1948 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี
กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 เลิกประชุม  เวลา  12.30 น. 
(ลงชื่อ)     สมเกียรติ  ฤทธิขาบ       (ลงชื่อ)  สมโชค  ศรีรอด    บันทึกรายงานการประชุม                              

(นายสมเกียรติ ฤทธิขาบ)              (นายสมโชค  ศรีรอด) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 
(ลงชื่อ)       ธนาธิป  แดงขาว                       (ลงชื่อ)     ประค่ิน  ทองมี  
            (นายธนาธิป  แดงขาว)                   (นายประค่ิน  ทองมี) 
                                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  
                                                            
(ลงชื่อ)           พิรม    สุขทอง 
                (นายพิรม   สุขทอง) 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


