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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันอาทิตย์ที่ ๙   เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ ์ ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๔. นายนที  คงเหมาะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 ๕. นายสุคนธ ์  ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๖. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๗. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๘. นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 

๙. นายสุชิน  พุมมา    เลขานุการสภา อบต.(ชั่วคราว) 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  
 ๒. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต. 
 ๓. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
 ๔. นายโสธร  ทั่งศรี   เลขานุการนายก อบต. 
 ๕. นายวิคุณ  กิ่งสวัสดิ์   รองปลัด อบต.รก.แทน ปลัด อบต. 
 ๖. นายสุรินทร ์  ฟักเถื่อน   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๗. น.ส.สุภาพ  รื่นรวย   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นางทิพย์สุคนธ์ รูปสูง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๙. น.ส.นุชจรีย ์  เอ่ียมสะอาด  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 ๑๐. นายเอกพันธ์ คชเสนีย์   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. 

ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา 
อบต.ไชยราช สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี    
พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ อย่างละเอียด 
ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานกาประชุมสภา อบต.ครั้ งที่แล้วอย่างละเอียด

อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเอก
ฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม  ๙ เสียง 

- ไม่รับรองรายงานการประชุม   -   เสียง 

- งดออกเสียง    ๑   เสียง 

- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -   เสียง 

- ลาประชุม    -   เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 

๓.๑ รายงานสถานะทางการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ประธานสภา อบต. เชิญนายก อบต. 
นายก อบต.  1.สถานะทางการคลัง 
   1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้     
1.1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน 38,446,862.45 บาท   
1.1.2  เงินสะสม จ านวน 13,605,772.14 บาท     
1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,289,247.63 บาท   
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1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท  
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ  
         รวม 56,000.00 บาท  
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
   (1) รายรับจริง จ านวน 49,067,831.71  บาท ประกอบด้วย  
      หมวดภาษีอากร           จ านวน     468,556.30  บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      จ านวน     267,453.90  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           จ านวน     226,963.47 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,058,808.00 บาท
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           จ านวน  168,699.00 บาท
      หมวดรายได้จากทุน           จ านวน             0.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร           จ านวน 19,947,067.00 บาท
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           จ านวน 26,930,284.00 บาท
   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน   2,182,337.00 บาท
   (3) รายจ่ายจริง             จ านวน 35,885,199.86 บาท 
   ประกอบด้วย    
      งบกลาง            จ านวน 10,341,106.00 บาท 
      งบบุคลากร            จ านวน 13,535,571.00 บาท 
      งบด าเนินงาน            จ านวน   7,915,522.86 บาท 
      งบลงทุน            จ านวน   640,040.00 บาท 
      งบรายจ่ายอื่น            จ านวน    0.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน            จ านวน   3,452,960.00 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
       จ านวน 2,182,337.00 บาท   
   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,022,260.00 บาท  
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท  
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท    
      

๓.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภา อบต. ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 ขอให้ปลัด อบต.ในฐานะเลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอีกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภา อบต.ในวันนี้ได้รับทราบถึงขั้นตอนระเบียบในการประชุมสภา อบต.ในวาระนี้
อีกครั้ง 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
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  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

  มาตรา ๘๗ (วรรคหนึ่ง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  (วรรค ๖) ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นเวลา
ก าหนดดังกล่าวแล้ว ถ้าหากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้
ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป  

  มาตรา ๘๗/๑ (วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืนยันสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็น
ส าคัญ 

  (วรรคสอง) คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน และ
บุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกัน
ปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนหกคน 

  (วรรคสาม) ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการ
หรือประธานกรรมการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือ
ประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอ าเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท าหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
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ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่ง
ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมี
มติไม่รับหลักการ 

  ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่น
มีมติไม่รับหลักการ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหา
ข้อยุติตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สาม
ตามล าดับ 

  ข้อ ๔๙ (วรรคหนึ่ง) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  (วรรคสาม) การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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  ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรค
หนึ่ง 

  ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
  ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ

ขอให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
หรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

  ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

   (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
   (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับ

มอบหมายเสร็จสิ้นลง 
  ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่สภาท้องถิ่นก าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 

  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือลงมติให้ขยายเวลาที่ได้ก าหนดไว้ หรือให้ด าเนินการตามที่
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สภาท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี
อ านาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ ๑๑๑วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมี
อ านาจอนุญาตขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่น
ทราบ ในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป 

 ข้อพิจารณา 
  ให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ตามข้ันตอนในประเด็น ดังนี้ 
  ปรึกษาและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ กรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ตามข้อ ๔๗ และข้อ ๖๒ 

  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมสภา อบต. รับทราบ  
ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายก อบต.ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เพ่ือพิจารณาในวาระแรกต่อไป 
นายก อบต. ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จึงขอ
แถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
            โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติมาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบางสะพานน้อย 
     ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
     ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 65,545,600 บาท 
     ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          

             เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 65,545,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,852,160 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 280,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 16,808,676 

  แผนงานสาธารณสุข 2,491,480 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 200,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,224,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 462,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 550,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,733,300 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,943,184 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 65,545,600 
 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น                   65,545,600     บาทแยกเป็น 
                          รายได้จัดเก็บเอง 

 

หมวดภาษีอากร     รวม  600,000 บาท 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   จ านวน  200,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
   ภาษีป้าย    จ านวน  300,000 บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
  อากรรังนกอีแอ่น    จ านวน  100,000 บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม  346,200  บาท 
          ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน      4,000  บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน    10,000  บาท 
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   จ านวน 300,000  บาท 
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์  จ านวน     2,000  บาท 

 



~ ๙ ~ 
 

 

  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน     5,000  บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
  ค่าปรับการผิดสัญญา    จ านวน   10,000  บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน 15,000  บาท 
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
          ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน        200  บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม 237,600 บาท 
  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่    จ านวน   57,600  บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
  ดอกเบี้ย      จ านวน 180,000   บาท 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากข้ึน 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม 1,300,000บาท 
   รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 1,300,000 บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     รวม   110,000 บาท 
   ค่าขายแบบแปลน             จ านวน 40,000  บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
           รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                     จ านวน 70,000  บาท 
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,060,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 800,000 บาท 

    ประมาณการไว้ตามท่ีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 5,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย  

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 600,000 บาท 

    ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 80,000 บาท 

    ประมาณการไว้ตามท่ีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 80,000 บาท 

    ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย   



~ ๑๐ ~ 
 

 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 500,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย   

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 37,891,800 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 37,891,800 บาท 

    ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย   
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 11,272,685.00 12,808,738.00 13,943,184.00 
  

งบบุคลากร 16,186,911.00 20,406,819.00 20,422,450.00 
  

งบด าเนินงาน 11,586,894.30 17,676,571.00 18,352,766.00 
  

งบลงทุน 4,197,000.00 6,948,800.00 7,927,200.00 
  

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
  

งบเงินอุดหนุน 4,650,000.00 5,135,000.00 4,880,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 47,913,490.30 62,995,928.00 65,545,600.00 

รวม 47,913,490.30 62,995,928.00 65,545,600.00 
 
(พักการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๑.๑๕ น.) 
ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 

นายก อบต. ส าหรับรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกอง จะขอให้
ผู้อ านวยการกองแต่ละกองเป็นผู้อ่านรายละเอียดและค าชี้แจงงบประมาณด้วย
ตนเอง(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 

นายวิคุณ กิ่งสวัสดิ์ ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(รองปลัด อบต.รก.แทนปลัด อบต.)

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 



~ ๑๑ ~ 
 

 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานงบกลาง  

นายก อบต. ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานปลัด อบต.หรือไม่ครับ 

ที่ประชุมสภา อบต. ไม่มี  

ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานปลัด อบต. จะขอให้พักการประชุมสภาฯ 
เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันและหารือรายละเอียดงบประมาณก่อนการประชุม
สภา อบต. ในเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการประชุมครับ 

(พักการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.) 

ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองอ่านรายละเอียดและค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของแต่ละ
กองเลยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 -งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 -แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 -แผนงานสาธารณสุขชุมชน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 -แผนงานการศึกษาฯ 

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

นายก อบต. ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เพ่ือจะได้ให้ส่วน
ราชการที่เสนองบประมาณเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเอง ซึ่งวันนี้ผู้อ านวยการกองได้เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดงบประมาณของแต่ละกองด้วยตนเองแล้ว 

ที่ประชุมสภา อบต. ไม่มี 

ประธานสภา อบต. ในวาระนี้มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
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ประธานสภา อบต. ที่ประชุมสภา อบต.ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเวลาพอสมควร มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๙ ท่าน และที่ประชุมมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ เวลา ๑๔.๔๕ น. โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

  -รับหลักการฯ  ๘  เสียง 

  -ไม่รับหลักการฯ  -   เสียง 

  -งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  -ไม่อยู่ในที่ประชุม -   เสียง 

  -ลาประชุม  -   เสียง 

  -ลาประชุม  -   เสียง 

ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น กระบวนการขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔  

 ๓.๓ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

ประธานสภา อบต. การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชได้มี
มติรับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในวาระที่หนึ่งแล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ จะต้องมีการพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนั้น ผมจึงขอให้เลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกฯทราบ 
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นายสุชิน พุมมา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ฯลฯ 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง
รับรอง การเสนอรายชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ ๑๔ .......ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รบักาแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภา อบต. ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว 
ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าเป็นคณะกรรมการสามัญ 

ประธานสภา อบต. ส าหรับกระบวนการต่อไป คือให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรมี คณะกรรมการ
แปรญัตติจ านวนเท่าใด ขอเชิญเสนอ 

นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๖)  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน ๓ คน 

ผู้รับรอง ๑.นายสมคิด ร่มวิเชียร ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 

 ๒.นายสุคนธ์ ชังชะนา ส.อบต.หมู่ที่ ๔  

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  



~ ๑๔ ~ 
 

 

ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน 
ครับ ต่อไปให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอได้เลยครับ พร้อมกับผู้รับรองสองคน เริ่ม
จากคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ 

นายเริงศักดิ์ เดชรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอเสนอ นายสุคนธ์ ชังชะนา ส.อบต.หมู่ที่ ๔  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๖)  ครับ 

ผู้รับรอง   ๑. นายบุญจริง พิมพ์แก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 

   ๒. นายนที  คงเหมาะ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 

ประธานสภา อบต. มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม่ครับ กรุณายกมือ
ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ เสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ     
นายสุคนธ์ ชังชะนา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ต่อไปขอให้
เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ พร้อมผู้
รับรองอย่างน้อยสองท่าน 

นายสมคิด ร่มวิเชียร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอเสนอท่านบุญจริง พิมพ์แก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 

(ส.อบต.หมู่ที่ ๒) ครับ 

ผู้รับรอง ๑. นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

 ๒. นายสุคนธ์ ชังชะนา ส.อบต.หมู่ที่ ๔   

ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ เสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็ นชอบ      
นายบุญจริง พิมพ์แก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ พร้อม
ผู้รับรองงอย่างน้อยสองท่าน 

 

นายนที คงเหมาะ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอเสนอ ท่านพีรวุฒิ เพชรขวัญ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

(ส.อบต.หมู่ที่ ๓) ครับ 

ผู้รับรอง ๑. นายบุญจริง พิมพ์แก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 

 ๒. นายสมคิด ร่มวิเชียร ส.อบต.หมู่ที่ ๒  

ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ เสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ      
นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ สรุป



~ ๑๕ ~ 
 

 

คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้  

๑. นายสุคนธ์ ชังชะนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 

๒. นายบุญจริง พิมพ์แก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 

๓. นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  

ซึ่งมีหน้าที่   - พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  

- พิจารณาค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

- พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

- รับค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

- รายงานการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครบทั้ง ๓ ท่านแล้ว ต่อไปผมจะท าค าสั่งแต่งตั้งท่าน
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติท าหน้าที่พิจารณาค าแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ  

ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๙ (วรรคสอง) ก าหนดว่า ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดเห็นควรจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียงกับการเสนอญัตติ 
ประกอบกับข้อ ๔๙ วรรคท้าย ก าหนดว่า ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 
๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๒ ในขั้นแปรญัตติเป็นไปตามระเบียบฯ ที่อ้างถึงข้างต้น จึงขอ
เรียนปรึกษาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการยื่น
ค าแปรญัตติ โดยต้องมีระยะเวลายื่นค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา



~ ๑๖ ~ 
 

 

ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จึงขอก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ของแต่ละวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เพ่ือรวบรวมค าแปรญัตติเสนอ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และจะประชุมในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๐๐ น. เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติ โดยขอเชิญผู้เสนอ
ค าแปรญัตติและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนจะเสนอร่างฯ ให้กับประธานสภา 
อบต.ตามระเบียบฯ ต่อไป  

ที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๙ ท่าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เป็นตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

-เห็นชอบ  ๘  เสียง 

  -ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 

  -งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  -ไม่อยู่ในที่ประชุม -   เสียง 

  -ลาประชุม  -   เสียง 
 ๓.๔ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลไชยราช 
ประธานสภาฯ  ในการนี้ผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา ชี้แจง 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
นายสุชิน พิมมา  ผม นายสุชิน พุมมา ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
(เลขานุการสภาฯ) ขอชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ 
   ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล          
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้  

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง เป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา 
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น                 



~ ๑๗ ~ 
 

 

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น           
เป็นกรณีพิเศษ 

ประธานสภา อบต. ผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชวา่จะมีกี่คน และเสนอชื่อ
ใครบ้าง เชิญครับ 

นายเริงศักดิ์ เดชรักษ์ ผม นายเริงศักดิ์ เดชรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช หมู่ที่ ๖  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๖) ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ๓ ท่าน และขอเสนอ         

นายบุญจริง พิมพ์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ ๕ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ 

   - ผู้รับรองคนที่ 1 นายนที คงเหมาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
   - ผู้รับรองคนที่ 2 นายสมคิด ร่มวิเชียร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
นายนที คงเหมาะ ผม นายนที คงเหมาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช หมู่ที่ ๓ ขอ  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๓)  เสนอให้มี ๓ ท่านเหมือนกันครับ และขอเสนอชื่อ นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ เป็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ 
 - ผู้รับรองคนที่ 1 นายสุคนธ์ ชังชะนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
 - ผู้รับรองคนที่ 2 นายบุญจริง พิมพ์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
นายสมคิด ร่มวิเชียร  ผม นายสมคิด ร่มวิเชียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช หมู่ที่ ๒ ขอ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒)  เสนอให้มี ๓ ท่านเหมือนกันครับ และขอเสนอชื่อ นายสุคนธ์ ชังชะนา เป็น  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ 
 - ผู้รับรองคนที่ 1 นายนที คงเหมาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
 - ผู้รับรองคนที่ 2 นายเริงศักดิ์ เดชรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอสรุปมติการเลือกคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ว่าเห็นควรมี ๓ ท่าน 
ดังนี้ 

๑. นายบุญจริง พิมพ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
๒. นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
๓. นายสุคนธ์ ชังชะนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา อบต. ก าหนดประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ ถ้าท่ี 

ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัย
สามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ 

 

 



~ ๑๘ ~ 
 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.  
 

 

 

   (ลงชื่อ)...........สุชิน  พุมมา .................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

               (นายสุชิน   พุมมา) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ไชยราช ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว             
 

 
(ลงชื่อ)........บุญจริง  พิมพ์แก้ว.......... 

      (นายบุญจริง   พิมพ์แก้ว) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
      (ลงชื่อ).......สุคนธ์  ชังชะนา..................  (ลงชื่อ).......พีรวุฒิ  เพชรขวัญ................. 
                 (นายสุคนธ์ ชังชะนา)    (นายพีรวุฒิ   เพชรขวัญ) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ      
สมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

    

 
(ลงชื่อ).......บุญน า  หงษ์ทอง............ 
           (นายบุญน า  หงษ์ทอง) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

 
 
  
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

 

 
 
 
 

 


