
 
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่  ๓   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 
 
 

 
โดย 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
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รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
๒. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
๓. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๔. นางสมใจ  จันทรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๕. นายธัญเกียรติ์  กล่อมวงษ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๒ 
๖. นายธวชั  ทองอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๓ 
๗. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๘.นายรุ่งโรจน ์  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๙. นายไพโรจน์  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๑๐. นางเฉลียว  โม้หมุน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๑๑. นายคมจักร  สัมโมทย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๑๒. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายเฉลิม  มุ่งชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
๑๖. นายสมพิศ  ผลหมู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางจีราภรณ์  หล่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๒. นางสาวจ าปา   อ่อนละมัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน และผู้ที่ได้รับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล ปฏิบัติหน้าที่ยกอบต.ยางโทน 
๒. นายวิเชียร  บุตรวงษ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓. นางณัฏฐ์ภรณ ์ ปัทมโรจน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

/-๒- เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
   

  เมื่ อที่ ป ระชุ มพร้อมแล้ วนายบุญ ชู  ส งวนทรัพย์  ป ระธานสภ าองค์ การบ ริห าร -                     
ส่วนต าบลยางโทน เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทน ได้นับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน         
เข้าประชุมจ านวน ๑๖ คน ครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ ประธานสภาอบต.จึงเปิดการประชุมสภาอบต. 
โดยมีผู้เข้ารับฟังการประชุม (หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่ได้รับอนุญาต) จ านวน ๔ คน ประธานในที่ประชุมได้
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระเพ่ือเป็นสิริมงคล  และมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ 
เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางโทน ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย์  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
   ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีความจ าเป็นจะต้องประชุม
   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕
   ตามท่ีผู้บริหารเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
   ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบวิธี ก ารงบประมาณ  ซึ่ งต้ อ งเสนอต่ อสภาท้ องถิ่ น                      
   ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม และพิจารณาญัตติสภาอบต.และญัตติผู้บริหารเสนอ    
   ในวาระต่างๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ  รายงานการประชุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนต าบลยางโทน สม ัยสาม ัญ              
ประธานสภาอบต. สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
   โดยที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
   ขอเชิญ ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง โดยกระผม
   ขอมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการ
ประชุม   ดังกล่าวต่อที่ประชุม 
นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เลขานุการสภาฯ  ต่อที่ประชุม  
นายบุญชูฯ                  หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งต่อที่ประชุมครับ
ประธานสภาอบต. หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน             
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ 
   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง  
นายบุญชูฯ  สรุปมติที่ประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ มีมติ 
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายบุญชูฯ การยื่นกระทู้ถามท่ัวไปและกระทู้ถามด่วนให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เตรียมการตอบกระทู้ หากไม่มี 
 ท่านสมาชิกฯ ท่านใดยื่นกระทู้ถาม กระผมขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ล าดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน
ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายบุญชูฯ สภาอบต.ยังไม่มีเรื่องท่ีให้คณะกรรมการที่สภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ กระผมขอ- 
ประธานสภาอบต. ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระล าดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  ญัตติผู้บริหารเสนอเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   พ.ศ.๒๕๖๕ 
   วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   พ.ศ.๒๕๖๕  
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
ประธานสภาอบต.  
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาฯ  ที่เคารพ กระผมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเรียนชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ในการพิจารณาต่อท่ีประชุมสภาอบต. ดังนี้ครับ 

 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณท าการพิจารณา 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด 
เป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร 
ท้องถิน่ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญั ตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา                 
เป็นสามวาระ โดยญั ตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณจะพิจารณาสาม วาระ                      
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ  

   /-๔- ค าแปรญัตติ... 



 
- ๔ - 

ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ                   
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น         
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้ นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ ามไม่ ให้ลงมติ                  
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์                     
แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการ             
สภาท้องถิ่น พิจารณาก่อน รับหลักการก็ได้  
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง                 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น              
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้อง 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย      
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติที่ สภาท้ องถิ่ นก าหนดตามวรรคหนึ่ ง                   
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ 
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ              
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติ 
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็น    
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น       
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ               
ข้อ เฉพาะที่ มี ก ารแปรญั ตติห รือที่ คณ ะกรรมการแปรญั ตติ แก้ ไข เท่ านั้ น                      
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น              
ลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอ             
ขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น อีก ถ้าข้อความในข้อใด                  
ที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระส าคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่น                
จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ                    
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ 
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้ง             
หรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  

/-๕-ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตาม ความในวรรคสามก็ได้ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรค  
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า                    
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุม
ต่อวาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา               
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ เพ่ือทราบโดยทั่วกันครับ 

นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล-  
ประธานสภาอบต. ยางโทน เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดอบต.  ที่เคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาอบต. ดังนี้ครับ  

ค าแถลง ประกอบร่างบบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผมในฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ        
ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ                       
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดรายรับกองคลัง) (รายละเอียดรายจ่ายวิเคราะห์) 
และรายละเอียดอ่ืนๆ พร้อมทั้งแบบแปลนงานโครงการฯ ตามรายละเอียดเอกสาร ที่แจกจ่ายพร้อมวาระการ
ประชุมนี้แล้ว  

๑. สถานะการคลัง   
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้    

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๔๐,๐๐๐,๐๓๑.๙๗ บาท 
   

๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๒๘,๓๒๙,๘๒๕.๘๐ บาท 
   

๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๕,๑๗๕,๕๓๕.๓๖ บาท 
   

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
   

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๓ โครงการ รวม ๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท 
  

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 

 
 

/-๖-๒.การบริหารงบประมาณในปี... 
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๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๒๘,๔๔๖,๐๙๓.๗๐ บาท ประกอบด้วย 
   

หมวดภาษีอากร จ านวน ๒๙,๘๗๒.๘๑ บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๑๓๓,๒๗๐.๖๐ บาท 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน ๒๑๑,๙๕๕.๑๒ บาท 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน ๙๔๔,๐๘๐.๐๐ บาท 
   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๓๕,๕๗๑.๒๕ บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จ านวน ๐.๐๐ บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๑๔,๐๖๖,๘๘๗.๙๒ บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑๓,๐๒๔,๔๕๖.๐๐ บาท 
  

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๔๓,๘๘๘.๐๐ บาท 
  

๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๒๑,๘๖๖,๖๘๘,๐๙ บาท ประกอบด้วย 
   

งบกลาง จ านวน ๘,๑๙๖,๐๘๖.๐๐ บาท 
   

งบบุคลากร จ านวน ๗,๒๓๐,๘๓๘.๐๐ บาท 
   

งบด าเนินงาน จ านวน ๔,๓๐๐,๔๘๔.๐๙ บาท 
   

งบลงทุน จ านวน ๑,๓๘๒,๒๘๐.๐๐ บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จ านวน ๗๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
   

งบรายจ่ายอื่น จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๔๓,๘๘๘.๐๐ บาท 
  

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ๖๓๐,๗๓๕.๐๐ บาท 
  

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท   
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
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ค าแถลงงบประมาณรายรับ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

 รายรับจริง            
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ           
ปี ๒๕๖๔ 

ประมาณการ              
ปี ๒๕๖๕ 

รายได้จัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร ๒๙,๘๗๒.๘๑ ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๓๓,๒๗๐.๖๐ ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๑๑,๙๕๕.๑๒ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๙๔๔,๐๘๐.๐๐ ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๓๕,๕๗๑,๒๕ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้จัดเก็บเอง ๑,๓๕๔,๗๔๙.๗๘ ๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๖,๑๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๔,๐๖๖,๘๘๗.๙๒ ๑๖,๔๘๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๖๖,๕๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑๔,๐๖๖,๘๘๗.๙๒ ๑๖,๔๘๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๖๖,๕๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓,๐๒๔,๔๕๖.๐๐ ๑๒,๑๓๘,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๐๒๗,๔๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๓,๐๒๔,๔๕๖.๐๐ ๑๒,๑๓๘,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๐๒๗,๔๐๐ 

รวม ๒๘,๔๔๖,๐๙๓.๗๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี  ๒๕๖๓ ประมาณการ ปี ๒๕๖๔ ประมาณการ ปี ๒๕๖๕ 
จ่ายจากงบประมาณ 
  งบกลาง ๘,๑๙๖,๐๘๖.๐๐ ๙,๗๘๙,๙๗๕.๐๐ ๑๐,๑๑๕,๑๖๕.๐๐ 
  งบบุคลากร ๗,๒๓๐,๘๓๘.๐๐ ๙,๑๖๕,๐๑๐.๐๐ ๙,๙๓๐,๑๒๔.๐๐ 
  งบด าเนินงาน ๔,๓๐๐,๔๘๔,๐๙ ๗,๑๐๕,๘๑๕.๐๐ ๕,๙๘๐,๓๑๑.๐๐ 
  งบลงทุน ๑,๓๘๒,๒๘๐.๐๐ ๓,๐๙๗,๒๐๐.๐๐ ๓,๒๐๑,๐๐๐.๐๐ 
  งบเงินอุดหนุน ๗๕๗,๐๐๐.๐๐ ๘๑๗,๐๐๐.๐๐ ๗๔๘,๔๐๐.๐๐ 
  งบรายจ่ายอื่น ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๑,๘๖๖,๖๘๘.๐๙ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๒๑,๘๖๖,๖๘๘.๐๙ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 
/-๘-บันทึกหลักการและเหตุผล... 



 
- ๘ - 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๙,๐๔๐,๒๒๔ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗๙๖,๙๖๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา ๒,๑๘๔,๐๒๑ 
 แผนงานสาธารณสุข ๒๙๔,๗๕๐ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑,๑๒๗,๕๒๐ 
 แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๓๙๔,๓๖๐ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๓๐,๐๐๐ 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๑๓๓,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒,๒๔๑,๐๐๐ 
 แผนงานการเกษตร ๓,๐๐๐ 
 แผนงานการพาณิชย์ ๕๔๐,๐๐๐ 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง ๑๐,๑๑๕,๑๖๕ 
 งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
นายวัฒนากรฯ  ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายบุญชูฯ ตามที่นายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   
ประธานสภาอบต. พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย        

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง               
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า               
จะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก สภาท้องถิ่นประสงค์              
ที่จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือซักถาม       
ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.อีกหรือไม่ 

นายบุญชูฯ  กระผมนายบุญชู สงวนทรัพย์ ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ประธานสภาอบต. หมู่ที่ ๗ ขออภิปราย สอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในประเด็นดังต่อไปนี้  

/-๙-๑.แผนงานงบกลาง... 
 



 
- ๙ - 

   ๑.แผนงานงบกลาง รายการเงินสมทบกองทุนบ า เหน็จบ านาญข้าราชการ        
   ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งไว้ จ านวน ๑๗๔,๓๖๕ บาท  
   แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งไว้ จ านวน ๓๕๙,๔๕๒ บาท ขอสอบถาม
   เหตุใดยอดเงินประมาณการในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเท่าตัว 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดอบต.  ที่เคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ตามประเด็นที่
   ทางสภาสอบถามเมื่อครู่ เนื่องจากได้มีกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการ
   รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ออกเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓ ให้ราชการส่วน
   ท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือสมทบ
   เข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสอง เว้นแต่ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาให้หักในอัตราร้อยละสาม            
   จากเดิมที ที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องสมทบแค่ร้อยละหนึ่ง จึงท าให้งบประมาณ
   ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเท่าตัว 
นายบุญชูฯ  ๒.แผนงานการศึกษา รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากจ านวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางโทน มีจ านวน ๑๗ คน  
   แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางโทน มีครู ๑ คน ผู้ช่วยครู ๑ คน คนท าความสะอาด   
   ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓ คน กับการดูแลเด็ก ๑๗ คน กรณีนี้จะเดินอัตราที่ก าหนดหรือไม่ 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดอบต.  ที่เคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ตามประเด็นที่
   ทางสภาสอบถามเมื่อครู่ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการพนักงานครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ใน ศพด. อปท. พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ ก าหนดให้ต าแหน่ง       
   ครู ผดด. เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครู ผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน ๑๐  
   ต่อ ๑ หากมีเศษตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ให้มีต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก เพ่ิมได้อีก ๑ คน          
   หากจ านวนครูผู้ดูแลเด็ก มีไม่ครบตามอัตราก าลังสามารถจ้างพนักงานจ้างใน
   ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก หรือ ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กได้ แต่ในกรณีจ้างเหมาบริการของ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการจ้างเหมาคนเพ่ือให้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ไม่ได้เป็นต าแหน่งครู หรือผู้ช่วยครู จึงสามารถจ้างเหมาบริการให้ท าหน้าที่นี้ได้ 
นายบุญชูฯ  ๓.แผนงานการศึกษา รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ส าหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา 
ประธานสภาฯ  เด็กเล็ก เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ใช่ พ้ืนที่ของทางองค์การบริหารส่วนต าบล
   ยางโทน แต่เป็นที่ของส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ที่ให้
   ใช้สถานที่ ขอสอบถามการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นจะผิดหรือไม่ 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดอบต.  ที่เคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ตามประเด็นที่
   ทางสภาสอบถามเมื่อครู่ เนื่องจากปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางโทนใช้พ้ืนที่
   สาธารณะประโยชน์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอหนองม่วง
   จังหวัดลพบุรี ท าให้จะด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆเพ่ิมเติมไม่ได้  

/-๑๐-แต่การซื้อ... 



 
 

- ๑๐ - 
   แต่การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นไม่ได้เป็นการก่อสร้าง แต่เป็นการ
   ติดตั้งครุภัณฑ์ ซึ่งสามารถถอดออกได้โดยที่ไม่ได้กระทบต่อทางอาคาร จึงท าให้การ
   ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศนั้นสามารถท าได้   
นายบุญชูฯ  ขอขอบคุณ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกครับ ที่ได้ชี้แจงในประเด็นข้างต้น ต่อไปมีท่านใด
ประธานสภาอบต. สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ท่านใดมีข้ออภิปราย กระผมจึงขอมติที่ประชุม
   และก่อนการลงมติขอความเห็นชอบ ขอให้ทางเลขานุการสภาฯตรวจสอบว่ามี
   สมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาฯ
   อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุม จะท าการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้  
ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้อง 
เลขานุการฯ  ประชุมจ านวน ๑๖ คน ครบเป็นองค์ประชุม 
นายบุญชูฯ  หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
   นายกอบต.เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ สรุปมติที่ประชุมญัตติ เรื่อง รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมมีมต ิ

เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
   งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปลัดอบต.  ที่เคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการครับ 
นายบุญชูฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประธานสภาอบต.ฯ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา              
เสนอค าแปรญั ตติ ไว้ ไม่น้ อยกว่ า ๒๔  ชั่ ว โมงนับแต่สภามี มติ รับหลักการ                 
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่างข้อบัญญัติฯนั้นให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณา
และท่ีประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕,๔๙ และหมวดที่ ๘  

 
/-๑๑- ข้อ ๑๐๓-๑๑๐... 

 
 



 
 - ๑๑ - 

 ข้อ ๑๐๓ – ๑๑๐ ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน ๓ - ๗ คน การเลือกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๘ 

 จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดว่าจะเลือกกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กี่คน และเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ        
ที่เหมาะสมเพื่อท าหน้าที่ต่อไป ขอเชิญครับ 

นายมานพฯ  กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปร- 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน ๓ คน ครับ 
นายธวัชฯ  กระผมนายธวัช ทองอ่อน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓ ขอรับรองให้มีคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน ๓ คน ครับ 
นายไพโรจน์ฯ  กระผมนายไพโรจน์ โพธิ์ทิม สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕ ขอรับรองให้มีคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน ๓ คน ครับ 
นายบุญชูฯ เม่ือได้จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาอบต.ฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เหมาะสมเพื่อท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติครับ 
นางศศิธรฯ  ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗ ขอเสนอชื่อนายบัญญัติ คงมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งค่ะ 
นายเฉลิมฯ  กระผมนายเฉลิม มุ่งชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองให้นายนายบัญญัติ คงมี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งครับ 
นายมานพ  กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรองให้นายนายบัญญัติ คงมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งครับ 
นายธัญเกียรติ์ฯ  กระผมนายธัญเกียรติ์ กล่อมวงษ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒ ขอเสนอชื่อนายมานพ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ 
นายสมพิศฯ  กระผมนายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองให้นายมานพ อิ่มชื่น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ 
นายบัญญัติฯ  กระผมนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ ขอรับรองให้นายมานพ อิ่มชื่น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ 
น.ส.ดลฤทัยฯ ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ ์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอเสนอชื่อนายสมพิศ ผลหมู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามค่ะ 
นางเฉลียวฯ ดิฉันนางเฉลียว โม้หมนุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอรับรองให้นายสมพิศ ผลหมู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามค่ะ 
นางสมใจฯ ดิฉันนางสมใจ จันทรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขอรับรองให้นายสมพิศ ผลหมู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามค่ะ 
นายบุญชูฯ มีสมาชิกสภาอบต.ฯ ท่านใดเสนอเป็นประการอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ถือว่ามติ 
ประธานสภาอบต.ฯ ที่ประชุมมอบหมายให้ คณะกรรมการแปรญัตติประกอบไปด้วยสมาชิกสภาอบต.                 

จ านวนสามท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

/-๑๒- ๑.นายบัญญัติ... 



 
  

- ๑๒ - 
 ๑.นายบัญญัติ  คงมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๙ 
 ๒. นายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
 ๒. นายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
 ขอมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งสามท่าน ได้ก าหนดวันนัดประชุม             

กับทางเลขานุการสภาฯ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  และด าเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ และจัดท า
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  

ทีป่ระชุม รับทราบ 
นายบุญชูฯ ขอหารือที่ประชุมในการก าหนดระยะเวลาและสถานที่ในการเสนอค าแปรญัตติของ 
ประธานสภาอบต.ฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ที่ประชุม

ได้เสนอครับ 
นายมานพ อ่ิมชื่น  กระผมขอเสนอให้ส่งค าแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ บริหารส่วนต าบลยางโทน ในห้วงเวลาดังนี้ 
 ๑. วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. วันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๓. วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๔. วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
นายบุญชูฯ ขอสมาชิกสภาอบต.ฯ ให้การรับรองจ านวนไม่น้อยกว่าสองท่าน 
ประธานสภาอบต.ฯ 
นายธัญเกียรติ์ฯ กระผมขอรับรอง ให้เสนอค าแปรญัตติตามวันเวลาดังกล่าวครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒  
นายไพศาล กระผมขอรับรองครับ ให้เสนอค าแปรญัตติตามวันเวลาดังกล่าวครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๙  
นายบุญชูฯ มีสมาชิกสภาอบต.ฯ ท่านใดเสนอเป็นประการอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ถือว่ามติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต.ฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการแปรญัตติรับค าแปรญัตติ  ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ในห้วงเวลาดังนี้ 
 ๑. วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. วันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๓. วันพฤหัสบดทีี่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๔. วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
 
 

/-๑๓ – เพ่ือให้เป็นไปตาม... 



 
- ๑๓ - 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ กระผมนายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ           
เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางโทน เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

คกก.แปรญัตติ รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือมีประเด็นซักถาม  
ประธานสภาอบต. ขอเรียนเชิญครับ หากไม่มีท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม กระผมขอขอบคุณ            

ทุกท่านที่ เข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ได้ประชุมครบ            
ตามวาระที่จัดล าดับไว้เป็นที่เรียบร้อย กระผมขอปิดการประชุมครับ  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


