
 
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี  ๕   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



 

- ๑ - 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ผูมาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๓. นางสมใจ  จันทรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๔. นายธัญเกียรติ์  กลอมวงษ           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๒ 
๕. นายธวชั  ทองออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๓ 
๖. นายนพฤทธิ ์  ปนประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๓ 
๗. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๘. นายไพโรจน  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๙. นางจีราภรณ  หลอทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๑๐. นางเฉลียว  โมหมุน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๑. นายคมจักร  สัมโมทย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๒. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๗ 
๑๓. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๔. นายไพศาล  โพธิ์ปรก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๕. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๖. นายเฉลิม  มุงชนะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
๑๗. นายสมพิศ  ผลหมู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายรุงโรจน  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๒. นางสาวจําปา   ออนละมัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
ผูเขาฟงการประชุม 
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูท่ีไดรับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายวิเชียร  บุตรวงษ   ผูอํานวยการกองชาง 
๓. นางปฏิกาญจน วงษสมบัติ  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
๔. นางณัฏฐภรณ  ปทมโรจน  ผูอํานวยการกองคลัง 
๕. นางสาวนิศารัตน มนตรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 

/-๒- เริ่มประชุม 



 

- ๒ - 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
   

  เ ม่ือ ท่ีประชุมพรอมแลว นายบุญชู   สงวนทรัพย   ประธานสภาองคการบริหาร -                     
สวนตําบลยางโทน เปนประธานการประชุม โดยมีนายคมจักร สัมโมทย สมาชิกสภาองคการบริหาร-          
สวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดนับองคประชุม                        
ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเขาประชุมจํานวน ๑๗ คน ครบองคประชุม                
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                     
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๕ ประธานสภาอบต.จึงเปดการประชุมสภาอบต. โดยมีผูเขารับฟงการประชุม (หัวหนาสวน
ราชการและผู ท่ีไดรับอนุญาต) จํานวน ๕ คน ประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย               
สวดมนตไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล  และมอบหมายใหนายคมจักร สัมโมทย เลขานุการสภาฯอานประกาศ          
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ       
สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย  เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
   ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดระหวาง วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
   เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน มีความจําเปนจะตองประชุม
   พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ตามท่ีผูบริหารเสนอญัตติขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
   ให เปน ไปตามระเบี ยบวิ ธี การงบประมาณ  ซ่ึ งต อง เสนอตอสภาทอง ถ่ิน                      
   ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม และพิจารณาญัตติสภาอบต.และญัตติผูบริหารเสนอ    
   ในวาระตางๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกจายใหกับสมาชิกสภา
   องคการบริหารสวนตําบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ  รายงานการประชุมสภาองคการบร ิหารสวนตําบลยางโทน สมัยว ิสามัญ              
ประธานสภาอบต. สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
   โดยที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว    
   ขอเชิญ ทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวอีกครั้ง โดยกระผม
   ขอมอบหมายใหนายคมจักร สัมโมทย เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการประชุม
   ดังกลาวตอท่ีประชุม 
นายคมจักรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภา สัมยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
เลขานุการสภาฯ  ตอท่ีประชุม  
นายบุญชูฯ                  หากมีขอผิดพลาด หรือขอความใดท่ีไม ถูกตอง โปรดแจงตอท่ีประชุมครับ
ประธานสภาอบต. หากไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน             
   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ 
   ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ 

/-๓- ท่ีประชุม 



 

- ๓ - 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง  
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ มีมต ิ
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม (ถามี) 
นายบุญชูฯ การยื่นกระทูถามท่ัวไปและกระทูถามดวนใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไดเตรียมการตอบกระทู หากไมมี 
 ทานสมาชิกฯ ทานใดยื่นกระทูถาม กระผมขอดําเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน
ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

นายบุญชูฯ สภาอบต.ยังไมมีเรื่องท่ีใหคณะกรรมการท่ีสภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ กระผมขอ- 
ประธานสภาอบต. ดําเนินการประชุมในระเบียบวาระลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ ญัตติสภาอบต. ยางโทน เรื่องการพนจากตําแหนงของเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบลยางโทน 
นายบุญชูฯ เนื่องดวยนายคมจักร สัมโมทย เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน   
ประธานสภาอบต. ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล          
   ยางโทน เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดมีโอกาส         
   ในการดํารงตําแหนงดังกลาว 
   เ พ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล           
   พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ วรรคสอง 
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อครบอายุของสภา
   องคการบริหารสวนตําบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภา
   องคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง กระผมจึงขอมติของท่ีประชุมสภา 
   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายคมจักร สัมโมทย พนจากตําแหนงเลขานุการสภา
   องคการบริหารสวนตําบลยางโทน โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง  
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องใหนายคมจักร สัมโมทย พนจากตําแหนงเลขานุการสภา
ประธานสภาอบต.ฯ องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ท่ีประชุมมีมติ 

มติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง  

/-๔- ระเบียบวาระท่ี ๕.๒... 



 

- ๔- 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ ญัตติสภาอบต. เรื่องการพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวน-              

ตําบลยางโทน 
นายบุญชูฯ  สืบเนื่องจากนายคมจักร สัมโมทย ไดพนจากตําแหนงเลขานุการสภาองคการ
ประธานสภาอบต. บริหารสวนตําบลยางโทน ทําใหตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
   ตําบลยางโทนวางลง เพ่ือใหการดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
   เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน         
   กระผมจึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาญัตติดังกลาวนี้ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย              
   ในการประชุมสภาทองถ่ิน จึงอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบล
   และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๗           
   พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหาร
   สวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภา
   องคการบริหารสวนตําบล โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม                 
   และงาน อ่ืนใด ตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย                     
   ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาองคการบริหาร-         
   สวนตําบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
   พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๘ ใหสภาทองถ่ิน
   เลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น       
   หรือสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
   ความรู ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหาร-
   สวนตําบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความถึง 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น  สําหรับวิธีการเลือกนั้น หากกรณีสมาชิกสภา
   องคการบริหารสวนตําบลประสงคเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
   เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  ใหดําเนินการตามความใน                 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗ ในการเลือกเลขานุการ                    
   สภาองคการบริหารสวนตําบล โดยใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
   กระผมขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอชื่อ ครับ 

นางศศิธรฯ ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๗ ขอเสนอชื่อนายวัฒนากร 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๗  กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ทําหนาท่ีเลขานุการสภาอบต.คะ 
นายเฉลิมฯ  กระผมนายเฉลิม มุงชนะ สมาชิกสภาอบต.หมู ท่ี ๑๐ กระผมใหการรับรอง             
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑๐ นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ทําหนา ท่ี
   เลขานุการสภาอบต.ครับ 
นายธวัชฯ กระผมนายธวัช ทองออน สมาชิกสภาอบต.หมู ท่ี ๓ กระผมใหการรับรอง  
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๓ นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ทําหนา ท่ี

เลขานุการสภาอบต.ครับ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีถือวามติท่ีประชุม
ประธานสภาอบต.ฯ  เลือกให นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน   
   ทําหนาท่ีเลขานุการสภาอบต.ครับ 

/-๕- ท่ีประชุม... 



 

- ๕ - 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  
นายบุญชูฯ  ขอเชิญนายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภา อบต. ครับ 
ประธานสภาอบต.ฯ   
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบร ิหารส วนตําบลยาง โทน   

ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบใหกระผม ทําหนาท่ีเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน กระผมจะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาอบต. 
ดวยความวิริยะอุตสาหะโดยปฏิบัติงานอยางถูกตองเปนไปตามระเบียบราชการ 
อยางเต็มกําลังความสามารถ ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  ญัตติผูบริหารเสนอเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
   พ.ศ.๒๕๖๔  
   วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
   พ.ศ.๒๕๖๔  
นายบุญชูฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบตอท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
ประธานสภาอบต.  
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาฯ  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของใน 
   การพิจารณาตอท่ีประชุมสภาอบต. ดังนี้ครับ 

 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๓ ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณา 
ตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหาร 
ทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใด 
เปนงบประมาณประจําป แลวใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนราง
งบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหาร 
ทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร างขอบัญญัติ ท่ีประชุมสภาทอง ถ่ินตองพิจารณา                 
เปนสามวาระ โดยญัตติร างขอบัญญัติ งบประมาณจะพิจารณาสามวาระ                      
รวดเดียวไมได  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให กําหนดระยะเวลาเสนอ                
คําแปรญัตติไวไมนอยกวา ย่ี สิบส่ีช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ                  
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณ นั้น  
ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี ๑ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน         
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
นั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทอง ถ่ินประสงคจะอภิปรายหามไม ใหลงมติ                  
กอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพ่ือประโยชน                     
แกการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระท่ี ๑ สภาทองถ่ินอาจจะใหคณะกรรมการ             
สภาทองถ่ิน พิจารณากอน รับหลักการก็ได  

/-๖- ขอ ๔๙... 
 



 

- ๖ - 
ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง                 
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้น              
ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาจะตอง 
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย      
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ท่ีสภาทอง ถ่ิน กําหนดตามวรรคหนึ่ ง                   
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใด เห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติ 
ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอ              
ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ  
ขอ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรายงานและบันทึก ความเห็น    
ยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมี หรือไมมีการแกไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้น       
แกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง กอนวันประชุม พิจารณาเวนแตกรณี
ตองพิจารณาเปนการดวน  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น  
ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ               
ข อ เฉพาะ ท่ี มีการแปรญัตติหรื อ ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก ไข เท านั้ น                      
เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ิน              
ลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอ             
ขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถาขอความในขอใด                  
ท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกัน หรือบกพรองในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาทองถ่ิน                
จะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม เฉพาะท่ีขัดแยง
หรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหม ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติ                    
สงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณา
เฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ 
ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได ถาขอขัดแยง             
หรือขอบกพรองตามวรรคสาม เกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุม                  
สภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตาม ความในวรรคสามก็ได เม่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น ตามวรรคสามแลว                    
ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้น ใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา                    
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ในการประชุม
ตอวาระท่ีสองใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติ เฉพาะขอท่ีไดระงับไวเทานั้น 
ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา               
วาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม  

/-๗-จึงขอเรียน... 



 

- ๗ - 
จึงขอเรียนตอท่ีประชุมสภาฯแหงนี้ เพ่ือทราบโดยท่ัวกันครับ 

นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล-  
ประธานสภาอบต. ยางโทน เสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต.  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติ 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ตอท่ีประชุมสภาอบต. ดังนี้ครับ  

คําแถลง ประกอบรางบบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผมในฐานะ
ปฏิบัติหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโทน จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกทาน                      
ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              
ดังตอไปนี้ (รายละเอียดรายรับกองคลัง) (รายละเอียดรายจายวิเคราะห) 
และรายละเอียดอ่ืนๆ พรอมท้ังแบบแปลนงานโครงการฯ ตามรายละเอียดเอกสาร ท่ีแจกจายพรอมวาระการ
ประชุมนี้แลว 
๑. สถานะการคลัง    
๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ องคการบริหารสวนตําบลยางโทน มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น      ๔๐,๘๓๐,๑๙๕.๐๔ บาท 
   ๑.๑.๒ เงินสะสม         ๑๘,๖๗๒,๗๔๓.๙๑ บาท 
   ๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม          ๑๔,๑๘๓,๖๖๓.๒๗ บาท 
   ๑.๑.๔ รายงานกันเงินไดแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย     ๐   บาท 
   ๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ๙ โครงการ            ๑,๐๙๑,๙๐๕.๐๐ บาท 
๑.๒ เงินกูคงคาง จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๑) รายรับจริง ๒๑,๒๐๗,๒๖๖.๙๙  บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร       ๒๑,๑๑๔.๐๐  บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    ๑๐๘,๑๘๗.๒๐  บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน      ๑๐๖,๓๕๕.๖๗  บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   ๖๗๐,๖๒๕.๐๐  บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      ๓๐,๗๗๑.๒๕  บาท 
 หมวดรายไดจากทุน      ๐.๐๐   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      ๙,๖๙๘,๘๓๕.๘๗ บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      ๑๐,๕๗๑,๓๗๘.๐๐ บาท 
(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค             ๔๓,๘๘๘.๐๐        บาท 
 
 
 

/-๘-(๓) รายจายจรงิ... 



 

- ๘ - 
(๓) รายจายจริง ๑๔,๖๙๕,๑๕๒.๘๙ บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง       ๖,๑๓๖,๙๗๑.๘๐ บาท 
 งบบุคลากร      ๕,๔๐๒,๙๓๕.๐๐ บาท 
 งบดําเนินงาน      ๒,๖๐๓,๐๖๖.๐๙ บาท 
 งบลงทุน      ๑๖๖,๑๘๐.๐๐  บาท 
 งบรายจายอ่ืน      ๐   บาท 
 งบเงินอุดหนุน      ๓๘๖,๐๐๐  บาท 
(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     ๔๓,๘๘๘.๐๐      บาท 
(๕) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม                 ๓๘๖,๗๗๐.๐๐  บาท    
(๖) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม                     ๐     บาท 
(๗) รายจายท่ีจายจากเงินกู     ๐   บาท 
 

คําแถลงงบประมาณรายจาย ประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน  อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 

 

รายจาย รายจายจริง ป ๒๕๖๒ ประมาณการ ป ๒๕๖๓ ประมาณการ ป ๒๕๖๔ 
จายจากงบประมาณ 
  งบกลาง ๘,๒๐๘,๒๒๔.๐๐ ๙,๒๐๖,๔๗๐.๐๐ ๙,๗๘๙,๙๗๕.๐๐ 
  งบบุคลากร ๗,๓๑๕,๐๘๔.๘๐ ๘,๓๗๒,๓๘๐.๐๐ ๙,๑๖๕,๐๑๐.๐๐ 
  งบดําเนินงาน ๕,๓๐๕,๓๘๒.๘๘ ๗,๔๗๕,๐๗๐.๐๐ ๗,๑๐๕,๘๑๕.๐๐ 
  งบลงทุน ๓,๙๒๕,๘๓๐.๐๐ ๓,๐๗๘,๐๘๐.๐๐ ๓,๐๙๗,๒๐๐.๐๐ 
  งบรายจายอ่ืน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
  งบเงินอุดหนุน ๑,๒๕๑,๕๑๗.๖๕ ๗๙๓,๐๐๐๐.๐๐ ๘๑๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมจายจากงบประมาณ ๒๖,๐๓๑,๐๓๙.๓๓ ๒๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๒๖,๐๓๑,๐๓๙.๓๓ ๒๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

คําแถลงงบประมาณรายรับ ประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน  อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 

 รายรับจริง            
ป ๒๕๖๒ 

ประมาณการ           
ป ๒๕๖๓ 

ประมาณการ              
ป ๒๕๖๔ 

รายไดจัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร ๓๕๙,๓๔๑.๒๓ ๓๓๑,๔๐๐.๐๐ ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๑๕๑,๓๔๐.๑๐ ๑๓๕,๕๐๐.๐๐ ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๒๐๘,๔๒๕.๗๐ ๑๘๖,๕๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายไดสาธารณูปโภคและการพาณิชย ๖๕๘,๙๕๐.๐๐ ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๑๒,๗๐๐.๐๐ ๓๒,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายไดจัดเก็บเอง ๑,๓๙๐,๗๕๗.๐๓ ๑,๔๕๕,๙๐๐.๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ 
 

/-๙- รายรับจริง (ตอ) 



 

- ๙ – 
 

 รายรับจริง(ตอ)            
ป ๒๕๖๒ 

ประมาณการ (ตอ)                      
ป ๒๕๖๓ 

ประมาณการ(ตอ)                          
ป ๒๕๖๔ 

รายไดท่ีรัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๔,๙๕๒,๐๘๒.๖๙ ๑๔,๕๒๖,๑๐๐.๐๐ ๑๖,๔๘๖,๕๐๐.๐๐ 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑๔,๙๕๒,๐๘๒.๖๙ ๑๔,๕๒๖,๑๐๐.๐๐ ๑๖,๔๘๖,๕๐๐.๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๒,๘๓๑,๖๗๒.๐๐ ๑๒,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๑๓๘,๕๐๐.๐๐ 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๑๒,๘๓๑,๖๗๒.๐๐ ๑๒,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๑๓๘,๕๐๐.๐๐ 

รวม ๒๙,๑๗๔,๕๑๑.๗๒ ๒๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๙,๕๙๖,๕๐๐.๐๐ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗๕๔,๗๖๐.๐๐ 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา ๑,๙๗๐,๖๘๙.๐๐ 
 แผนงานสาธารณสุข ๒๗๓,๕๗๖.๐๐ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ๑,๑๗๘,๙๒๐.๐๐ 
 แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๕๙๖,๕๘๐.๐๐ 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ 
ดานการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒,๘๑๔,๐๐๐.๐๐ 
 แผนงานการเกษตร ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 แผนงานการพาณิชย ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง ๙,๗๘๙,๙๗๕.๐๐ 
 งบประมาณรายจายท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

/- ๑๐ – นายบุญชู... 



 

- ๑๐ - 
นายบุญชูฯ ตามท่ีนายกฯไดชี้แจงรายละเอียด รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  
ประธานสภาอบต. พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบรอยแลวนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย        

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
หมวด ๓ วาดวยญัตติ ขอ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง               
ให ท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการ แหงรางขอบัญญัติและลงมติวา               
จะรับหลักการแหงขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิก สภาทองถ่ินประสงค              
ท่ีจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดอภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแลว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคจะอภิปราย หรือซักถาม       
ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.อีกหรือไม 

ท่ีประชุม  ไมมีผูอภิปราย 
นายบุญชูฯ หากไมมีสมาชิกสภาอบต.ทานใดมีขออภิปราย กระผมจึงขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาอบต. และกอนการลงมติขอความเห็นชอบ ขอใหทางเลขานุการสภาฯตรวจสอบวามี

สมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุมครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาฯ
อยูในท่ีประชุมไมครบจํานวน เปนองคประชุม จะทําการลงมติเรื่องใดๆ ไมได 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ไดดําเนินการตรวจสอบแลว ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. มีสมาชิกสภาฯ อยูในหอง 
เลขานุการฯ  ประชุมจํานวน ๑๗ คน ครบเปนองคประชุม 
นายบุญชูฯ  หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ี
   นายกอบต.เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
นายบุญชูฯ สรุปมติท่ีประชุมญัตติ เรื่อง รับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ท่ีประชุมมีมติ 

เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
ปลัดอบต.  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบรับหลักการ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการครับ 
นายบุญชูฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประธานสภาอบต.ฯ แกไขถึงฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลา              
เสนอคําแปรญัตติ ไว ไมน อยกว า  ๒๔  ชั่ ว โมงนับแตสภามีมติ รับหลักการ                 
แหงรางขอบัญญัตินั้นและสงรางขอบัญญัติฯนั้นใหคณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณา
และท่ีประชุมจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ 

/-๑๑- ในวาระท่ี ๓... 



 

 
 - ๑๑ - 

 ในวาระท่ี ๓ ไมมีการอภิปราย เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔๕, ๔๙ และหมวดท่ี ๘   
ขอ ๑๐๓ – ๑๑๐ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกผูท่ีมีความรู ความสามารถ 
เพ่ือเปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ จํานวน ๓ - ๗ คน การเลือกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
(แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ขอ ๘ 

 จึงขอใหท่ีประชุมกําหนดวาจะเลือกกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กี่คน และเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ        
ท่ีเหมาะสมเพ่ือทําหนาท่ีตอไป ขอเชิญครับ 

นายมานพฯ  กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๑ ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปร- 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ ญัตติรางขอบัญญัติ จํานวน ๓ คน ครับ 
นายธวัชฯ  กระผมนายธวัช ทองออน สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๓ ขอรับรองใหมีคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓ แปรญัตติรางขอบัญญัติ จํานวน ๓ คน ครับ 
นายไพศาลฯ  กระผมนายไพศาล โพธปรก สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๙ ขอรับรองใหมีคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ แปรญัตติรางขอบัญญัติ จํานวน ๓ คน ครับ 
นายบุญชูฯ เม่ือไดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติแลว ตอไปขอเชิญทานสมาชิก 
ประธานสภาอบต.ฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเหมาะสมเพ่ือทําหนาท่ีคณะกรรมการแปรญัตติราง
   ขอบัญญัติครับ 
นายธัญเกียรติ์ฯ  กระผมนายธัญเกียรติ์ กลอมวงษ สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๒ ขอเสนอชื่อนายมานพ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งครับ 
นายเจนฯ  กระผมนายเจน โพธิ์วัด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ ขอรับรองใหนายมานพ อ่ิมชื่น 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งครับ 
นางเฉลียวฯ ดิฉันนางเฉลียว โมหมุน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ขอรับรองใหนายมานพ อ่ิมชื่น  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งคะ 
นายบัญญัติฯ  กระผมนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๙ ขอเสนอชื่อนายคมจกัร สัมโมทย 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๖ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสองครับ 
นายเฉลิมฯ  กระผมนายเฉลิม มุงชนะ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๐ ขอรับรองใหนายคมจักร สัมโมทย 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๐ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสองครับ 
นางไพโรจนฯ กระผมนายไพโรจน โพธิ์ทิม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ขอรับรองใหนายคมจักร สัมโมทย 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสองครับ 
นางศศิธรฯ  ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๗ ขอเสนอชื่อนายบัญญัติ คงมี
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี ๙ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสามคะ 
นายสมพิศฯ  กระผมนายสมพิศ ผลหมูะ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๐ ขอรับรองใหนายบัญญัติ คงมี 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๐ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสามครับ 
น.ส.ดลฤทัยฯ ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ ขอรับรองใหนายบัญญัติ คงมี 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสามคะ  
 

/-๑๒- นายบุญชู... 



 

- ๑๒ - 
นายบุญชูฯ มีสมาชิกสภาอบต.ฯ ทานใดเสนอเปนประการอ่ืนอีกหรือไม หากไมมี ถือวามติ 
ประธานสภาอบต.ฯ ท่ีประชุมมอบหมายให คณะกรรมการแปรญัตติประกอบไปดวยสมาชิกสภาอบต.                 

จํานวนสามทาน มีรายนามดังตอไปนี้ 
 ๑. นายมานพ อ่ิมช่ืน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
 ๒. นายคมจักร  สัมโมทย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
 ๓. นายบัญญัติ  คงมี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
 ขอมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ังสามทาน ไดกําหนดวันนัดประชุม             

กับทางเลขานุการสภาฯ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  และดําเนินการพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหแลวเสร็จ และจัดทํา
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายบุญชูฯ ขอหารือท่ีประชุมในการกําหนดระยะเวลาและสถานท่ีในการเสนอคําแปรญัตติของ 
ประธานสภาอบต.ฯ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอใหท่ีประชุม

ไดเสนอครับ 
นายคมจักร สัมโมทย กระผมขอเสนอใหสงคําแปรญัตติใหกับคณะกรรมการฯ ณ หองประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลยางโทน ในหวงเวลาดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๑. วันพุธท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. วันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๓. วันศุกรท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๔. วันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
นายบุญชูฯ ขอสมาชิกสภาอบต.ฯ ใหการรับรองจํานวนไมนอยกวาสองทาน 
ประธานสภาอบต.ฯ 
นายธัญเกียรติ์ฯ กระผมขอรบัรอง ใหเสนอคําแปรญัตติตามวันเวลาดังกลาวครับ 
ส.อบต.หมูท่ี ๒  
นายไพศาล กระผมขอรบัรองครับ ใหเสนอคําแปรญัตติตามวันเวลาดังกลาวครับ 
ส.อบต.หมูท่ี ๙  
นายบุญชูฯ มีสมาชิกสภาอบต.ฯ ทานใดเสนอเปนประการอ่ืนหรือไม หากไมมี ถือวามติท่ีประชุม 
ประธานสภาอบต.ฯ มอบหมายให คณะกรรมการแปรญัตติรับคําแปรญัตติ ณ หองประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ในหวงเวลาดังนี้ 
 ๑. วันพุธท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. วันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๓. วันศุกรท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๔. วันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมคณะกรรมการสภา

ทองถ่ินครั้งแรกใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน 
/-๑๓- เพ่ือใหเปน... 



 

- ๑๓ - 
 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวฯ กระผมนายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ           
เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล- 
ยางโทน เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

คกก.แปรญัตติ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
   พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๗ 
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณ

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๗ ตอท่ีประชุมสภาฯ  
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหาร         
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ี สวนตําบลยางโทนท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต. ยางโทน
นายกอบต.ยางโทน  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดพิจารณาเห็นชอบใหตราขอบัญญัติ
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ แลวนั้น 
 บัดนี้ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 

มิไดต้ังงบประมาณรายจายดังกลาวไว และมีความจําเปนตองตั้งจายข้ึนใหม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๑ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี้ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) ประเภท
รายจายเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว ๕๑๔,๐๘๐ บาท คงเหลือ ๗๑,๐๐๐ บาท         
ขออนุมัติโอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๕๕,๐๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด จํานวน ๑ รายการ เปนเ งินจํานวนท้ังสิ้น  ๑๖,๐๐๐ บาท                 
(หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 

เหตุผล เพ่ือตั้งจายรายการใหม ดังตอไปนี้ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจาย
ครุภณัฑสํานักงาน โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน ๔ ตัว 
 - เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน ๔ ตัว สําหรับปลัดอบต.และคณะผูบริหาร 
- ถือปฏิบัติตาม 1 8พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ 1 8การ 1 8บริหารพัสดุภาครัฐ 1 8          
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมขอโอนต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                  
๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 

รวมโอนตั้งจาย เปนรายการใหม ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 
/-๑๔- รายละเอียด... 



 

- ๑๔ - 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๒ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภณัฑสํานักงาน 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) ประเภท
รายจายเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว ๕๑๔,๐๘๐ บาท คงเหลือ ๕๕,๐๐๐ บาท         
ขออนุมัติโอนลด ๑๗,๒๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๓๗,๘๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด จํานวน ๑ รายการ เปนเ งินจํานวนท้ังสิ้น  ๑๗,๒๐๐ บาท                 
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม ดังตอไปนี ้

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจาย
ครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ขาเหล็ก แบบปรับระดับได      
(๑๐ลอ) จํานวน ๔ ตัว 

   - เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ขาเหล็ก  แบบปรับระดับได (๑๐ ลอ) จํานวน ๔ ตัว  
   สําหรับคณะผูบริหาร 

- ถือปฏิบัติตาม 1 8พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ 1 8การ 1 8บริหารพัสดุภาครัฐ 1 8          
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมขอโอนต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                   
๑๗,๒๐๐ บาท  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) 
รวมโอนตั้งจาย เปนรายการใหม ๑๗,๒๐๐ บาท  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน 

รวมโอนลดงบประมาณ ท้ังส้ิน ๒ รายการ จํานวน ๓๓,๒๐๐ บาท 
 (-สามหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน-) 

รวมโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ท้ังส้ิน ๒ รายการ จํานวน ๓๓,๒๐๐ บาท 
(-สามหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน-) 

 

ฉะนั้นเพ่ือใหเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน กระผมในฐานะปลัดอบต. 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ีจะขอเสนอญัตติพิจารณา       
ขอโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายรายการใหม ตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๗ ตอท่ีประชุมสภาอบต.              

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติการโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาอบต.         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๗ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเชิญครับ 

/-๑๕- หลังจากอภิปราย... 



 

- ๑๕ - 
 หลังจากอภิปรายสอบถามญัตตกิารโอนงบประมาณรายจายตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
 หากไมมีขออภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอน

งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๗ ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.               
เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.) 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในขอบัญญัติ
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๗ ท่ีประชุมมีมติ 

มติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.) 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม                

ในขอบัญญัติตามงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๗ 
ซ่ึงกระผมจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ                   
ในวงเงินและคุณลักษณะท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสภาอบต. ท้ังนี้จะรักษา
ประโยชนและให เ กิดความคุมคาตอราชการ ในภารกิจองคการบริหาร -                            
สวนตําบลยางโทน เปนสําคัญครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  ประชาสัมพันธโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

นางปฎิกาญจนฯ  เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลยางโทนจะดําเนินจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ
หัวหนาสป.อบต.  ในวันอังคารท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยพรอมเพียงกันท่ีองคการบริหาร     
   สวนตําบลยางโทนเวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบและเขารวมกิจกรรม
   ในวันเวลาดังกลาว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุมหรือมีประเด็นซักถาม  
ประธานสภาอบต. ขอเรียนเชิญครับ หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณ            

ทุกทานท่ีเขาประชุม โดยพรอมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบ            
ตามวาระท่ีจัดลําดับไวเปนท่ีเรียบรอย กระผมขอปดการประชุมครับ  

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 




	4.ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ รั้ตรี่้ร - Copy
	Scan2564-07-01_133820

