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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๑๔   เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายนที  คงเหมาะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 ๔. นายสุคนธ ์  ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๕. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๖. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๗. นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๘. นายสุชิน  พุมมา    เลขานุการสภา อบต 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  

๒. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต. 
 ๓. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
 ๔. นายวิคุณ  กิ่งสวัสดิ์   รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต. 
 ๕. น.ส.นุชจรีย ์  เอ่ียมสะอาด  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 ๕. นายเอกพันธ์  คชเสนีย์   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายโสธร  ทั่งศรี   เลขานุการนายก อบต.  ติดภารกิจ 
๒. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  ลา  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
นายสุชิน พุมมา  เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา  
(เลขานุการสภา อบต.) อบต.ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.

ไชยราช สมัยสามัญที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เปน็การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช โดยวันนี้จะเปน็การประชุมในวาระที่ ๒ (ขั้นแปร
ญัตติ) และระยะเวลาที่ ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี       

พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายสุชิน พุมมา  ได้อ่ านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้ งที่ แล้ ว  สมัยสามัญที่  ๓ ครั้ งที่  ๑        
(เลขานุการสภา อบต.) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ อย่างละเอียด 
ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานกาประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียดอีก

ครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. 
ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม   ๘   เสียง 
- ไม่รบัรองรายงานการประชุม   -   เสียง 
- งดออกเสียง    ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -   เสียง 
- ลาประชุม    -   เสียง  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 

ประธานสภา อบต. วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามที่ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ คร้ังที่ ๑ เมื่อ 
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และในวันดังกล่าวที่ประชุมสภาฯ 
ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมกับได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน ๓ ท่าน โดยก าหนดรับค าแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ของแต่ละวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เพื่อรวบรวมค าแปรญัตติเสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการพิจารณาค าแปร
ญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานสรุปผลการแปรญัตติต่อสภาฯ ขอเชิญครับ 

นายสุคนธ์ ชังชะนา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ตามมติที่ประชุมสภา 
ประธาน คกก.แปรญัตติ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้ก าหนดพิจารณาค าแปรญัตติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
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๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ และข้อ ๑๑๐ 
  คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มารับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คงร่างเดิมต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราช 

ประธานสภา อบต. เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานสรุปผลการแปรญัตติต่อสภาฯ แล้ว นั้น  
 มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมฯ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในวาระที่ ๒ ให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ และไม่เห็นชอบยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง  
-เห็นชอบ  ๙  เสียง 

  -ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
  -งดออกเสียง  -   เสียง 
  -ไม่อยู่ในที่ประชุม  -   เสียง 
  -ลาประชุม  -   เสียง 
 
 ๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ) 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
นายสุชิน พุมมา ข้อกฎหมาย 
(เลขานุการสภา อบต.)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาใน
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราชหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๙ ท่าน และที่ประชุมสภา อบต.มีมติ
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

-เห็นชอบ  ๙  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
  -งดออกเสียง  -  เสียง 
  -ไม่อยู่ในที่ประชุม  -   เสียง 
  -ลาประชุม  -   เสียง 
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 ๓.๓ ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. เรียนประธานสภา อบต.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชทุกท่าน 
 ด้วยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของส านักงานปลัด อบต.โครงการพัฒนาต าบลและท้องถิ่น
ไปสู่สังคมสุจริต สังคมวิถีชีวิตพอเพียง  
โอนตั้งเป็นรายการใหม่  
หมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

- โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080   
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน 
๑๑,๗๐๐ บาท 

 หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
- ตู้เชื่อม ขนาด 200A ไม่มีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตาม

ราคาท้องถิ่น เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
 หมวดครุภัณฑ์โรงงาน  

(๑) สว่านไฟฟ้า เครื่องแบบเจาะและกระแทกได้ ไม่มีราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

  (๒) เลื่อยวงเดือน ขนาด ๗ นิ้ว ไม่มีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องถิ่น เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท 

  (๓) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด ๑๔ นิ้ว ไม่มีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์     
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารจึงขอเสนอ
ญัตติโอนลดเพื่อตั้งเป็นโครงการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบันข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมาดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา  
อบต. เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่
เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

   - มีมติให้โอนงบประมาณฯ   ๘  เสียง 
- งดออกเสียง    ๑   เสียง 
- ไม่อยูใ่นที่ประชุม    -    เสียง 
- ลาประชุม    -    เสียง 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
นายก อบต. - ชี้แจงรายละเอียดการของบประมาณโครงการขุดลอกแหล่งน้ าจากจังหวัด       

จ านวน ๕ โครงการ 
 - ชี้แจงรายละเอียดการขอขยายเขตไฟฟ้า 
 - แจ้งการเข้าด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ โครงการขุดลอกหมู่ที่ ๑ และหมู่  

ที่ ๒ 
 - ชี้แจงการด าเนินการซ่อมแซมถนนในต าบล 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายเฉลิมพล แก้วสุวรรณ หารือเรื่ องการจัดหาเรือส าหรับใช้ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
(รองนายก อบต.)  และการพัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบลไชยราช เพื่อจะได้น ารายละเอียดบรรจุไว้ใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบวาระต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายสุคนธ์ ชังชะนา แจ้งขอเคร่ืองจักรกลเข้าด าเนินการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตก 
(ส.อบตหมู่ที่ ๔)  หนักในช่วงที่ผ่านมา 
นายก อบต. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ที่ ๒ ได้ด าเนินการประกาศแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง

ด าเนินตามระเบียบฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา อบต. หารือการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณหน้าโรงเรียนช้างเผือก จะสามารถด าเนินการได้

หรือไม่ หรือจะต้องประสานงานหน่วยงานใดด าเนินการได้บ้าง 
นายก อบต. จะแจ้งให้กองช่างเข้าด าเนินการส ารวจ เพื่อประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าที่ประชุม  

ไม่มีเรื่องอื่นๆ แล้ว ขอปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 

   (ลงชื่อ)......สุชิน   พุมมา..........ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 

               (นายสุชิน   พุมมา) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ไชยราช ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว             
 

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

      (นายบุญจริง   พิมพ์แก้ว) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
      (ลงชื่อ)........สุคนธ์  ชังชะนา..........   (ลงชื่อ)......พีรวุฒ ิ  เพชรขวัญ............. 
                 (นายสุคนธ์ ชังชะนา)    (นายพีรวุฒิ   เพชรขวัญ) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ 
  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ   
สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

    

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

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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