
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

สมัยสามัญ    สมยัที ่ ๓   ครั้งที ่   ๑/๒๕๖๐ 

วันที่   ๑๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐     

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุทัย             ทิชัย ประธานสภา อบต. อุทัย             ทิชัย   

๒ นายวิชัย             นารีรักษ์ รองประธานสภา อบต. วิชัย             นารีรักษ์   

๓ นางสาวจนิตนา     พิชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จนิตนา          พิชัย   

๔ นายสุขสวัสดิ์        ศรวีงษ์ชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ สุขสวัสดิ ์       ศรวีงษ์ชัย   

๕ นายวิบูลย์           มั่นคง สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ วิบูลย์           มั่นคง   

๖ นายประมวล        เติมศลิป์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ประมวล        เติมศลิป์   

๗ นายสมศักดิ์         คุ้มไข่น้้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สมศักดิ์         คุ้มไข่น้้า   

๘ นายทองสุข          เงี่ยงไข่น้้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ทองสุข          เงี่ยงไข่น้้า   

๙ นายเกรียงไกร      วงศศ์รี สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ เกรียงไกร      วงศศ์รี   

๑๐ นางสาวดาวเรือง    พูนท่าหว้า สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ดาวเรอืง         พูนท่าหว้า  

๑๑ นายนิยม             วิชาเย็น สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ นิยม             วชิาเย็น   

๑๒ นายบุญเด็จ         ทางชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บุญเด็จ         ทางชัยภูมิ   

๑๓ นายสมบูรณ์         อินทร์ชูวงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ สมบูรณ์         อินทร์ชูวงค์  

๑๔ นายจริน              พลสงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ จรนิ              พลสงค์   

๑๕ นายชัชวาล           ประสานเชื้อ สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ชัชวาล           ประสานเชื้อ   

๑๖ นายธนพนธ์         คุณพรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธนพนธ์         คุณพรม   

๑๗ นายธารา             ดวงเงนิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ธารา             ดวงเงนิ   

๑๘ นายพรมจันทร์      สรวงศริิ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ พรมจันทร์      สรวงศิริ  

๑๙ นางสาวฉวีวรรณ    รักษ์หินลาด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ฉวีวรรณ        รักษ์หินลาด  

๒๐ นายทวีศักดิ์          ศรีชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ ทวีศักดิ์          ศรชัีย   

๒๑ นางจอมสี            ศรวีงษ์ชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ จอมส ี           ศรีวงษ์ชัย   

๒๒ นายสุริ                นิยมชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สุริ                นิยมชัย   

๒๓ นายประสิทธิ์        หาญอาวุธ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ ประสิทธิ์        หาญอาวุธ   

๒๔ นายตรีรัตน์          สาคะศุภฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ตรรีัตน ์         สาคะศุภฤกษ์  

๒๕ นายมนัส             จ้าชาติ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ มนัส              จ้าชาติ  

๒๖ นายธรรมชาติ       สากุล เลขานุการสภา อบต. ธรรมชาติ        สากุล  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล      วรพล นายก อบต.หว้ยบง พชรพล      วรพล  

๒ นายพินจิ          ยอดท่าหว้า รองนายกอบต.หว้ยบง พินจิ          ยอดท่าหว้า  

๓ นายพิชิต         คงนาวัง รองนายกอบต.หว้ยบง พชิิต         คงนาวัง  

๔ นายอนุพงษ์      สากุล เลขานุการนายก อบต.หว้ยบง อนุพงษ์       สากุล  

๕ นายสุทธี          อ่อนนอ้ม ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓ สุทธี           อ่อนน้อม  

๖ นายอินตา        พวงจันทร์ ผูใ้หญ่บ้าน  หมูท่ี่  ๖ อินตา         พวงจันทร์  

๗ นายเปเร็จ         สากุล ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๓ เปเร็จ         สากุล  

๘ นายอุบล           ดวงโกสุม ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๔ อุบล           ดวงโกสุม  

๙ นางเสาวภา       คลาดสนิท ประชาคม  หมู ่๑ เสาวภา      คลาดสนิท  

๑๐ นายประดิษฐ      แฟงชัยภูมิ ประชาคม  หมู ่๒ ประดิษฐ      แฟงชัยภูมิ  

๑๑ นางเพ็ญศรี        รติเมธากุล ปลัด อบต.ห้วยบง เพ็ญศร ี       รตเิมธากุล  

๑๒ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอ้้านวยการกองช่าง ศักดา         พระลับรักษา  

๑๓ นางรตนพร         ธงภักดิ์ ผูอ้้านวยการกองคลัง รตนพร        ธงภักดิ์  

๑๔ นางนธมน          โหมดนอก ผอ.กองสาธารณสุขฯ นธมน         โหมดนอก  

๑๕ นางสาวเพชรมณี    นารีรักษ์ หัวหนา้ส้านักปลัด อบต. เพชรมณ ี    นารีรักษ์  

๑๖ นางสาววิริยา      พื้นชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิรยิา          พืน้ชัยภูมิ  

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐   น.   

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.หว้ยบง ได้เชิญสมาชิก เข้าห้องประชุม  

โดยมีนายอุทัย   ทิชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง ท้าหน้าที่

เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแลว้ด้าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ประธานสภา อบต. วันนีเ้ป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เพื่อพิจารณา

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ในวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายก อบต.  (๑)  รายงานเรื่องกิจการประปา สบืเนื่องจากส้านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน

จังหวัดชัยภูมิ  ได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 

ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๖๐   ได้

ออกรายงานว่า เพราะเหตุใดองค์การบริหารส่วนต้าบลหว้ยบง  ไม่สง่มอบ

กิจการประปาใหห้มูบ่้านบริหารจัดการ    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 

ได้ท้าหนังสอืชีแ้จงว่า   ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  ได้หารือกับ

ทางผู้น้าหมูบ่้าน เรื่องการส่งมอบกิจการประปาแล้ว แต่ทางหมู่บ้านยังไม่พร้อม

ในการรับโอนกิจการประปา  ดังนี้ 

  ๑.ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถด้านช่างในการซ่อมแซมและ

บ้ารุงรักษาเนื่องจากประปาเก่าสร้างมาเป็นเวลานาน 

  ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เรื่องการบริหารกิจการ  , เรื่องการเงนิการจัดท้า

บัญชตี่างๆ 

  ๓.ไม่มงีบประมาณในการซ่อมแซม เนื่องจากประปาเก่าก่อสร้างมานาน 

  ๔.มขี้อจ้ากัดเรื่องแหล่งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินมปีริมาณน้้าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 

  ๕.มปีัจจัยด้านการบริหารท้องที่/ท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถถ่ายโอน

ได้  

  ในฐานะผูบ้ริหารได้แจ้งกับส้านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ไปว่า 

  ๑.ของบอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาบาดาลบ้านหนองหนิ  หมูท่ี่ ๗  เพื่อให้มีน้้าประปาเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 

  ๒.ได้รับการอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการ

ขยายเขตท่อเมนประปาบ้านหว้ยบงเหนอื  หมูท่ี่ ๒ และโครงการขยายเขตท่อ

เมนประปาบ้านหนองโมง  หมูท่ี่ ๕ 

  ๓.ตั้งงบประมาณโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการ

ประปาหมูบ่้าน 

  ๔.ก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองสระแบง  หมู่ที่ ๘  เพื่อสามารถผลิต

น้้าประปาใหเ้พียงพอต่อการให้บริการ 

  ๕.เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบงได้แก้ไขปัญหาข้างตน้แล้วจะประชุม

หารอืกับผูน้้้าหมู่บ้านและประชาชนเพื่อท้าความเข้าใจใหห้มูบ่้านรับภารกิจใน

การบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้านต่อไป 
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  และได้สอบถามผูน้้าหมูบ่้านที่มคีวามพรอ้มในการบริหารกิจการประปา  ปรากฏ

ว่าบ้านยางบง หมูท่ี่  ๙  มีความพร้อม  องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง จงึได้

ตั้งโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑    บ้านห้วยบงเหนอื  หมู่ที่  ๒  ยังไม่พรอ้ม  แต่ถึงแมว้่า

ยังไม่พร้อมในอนาคตหมูบ่้านก็ต้องเตรยีมความพร้อมที่จะต้องบริหารจัดการเอง 

  (๒)  ส้าหรับเรื่องรถเกาะเช้า นั้น เมื่อดูรายละเอียดโครงการแล้วปรากฏว่า

งบประมาณมีไมเ่พียงพอในการด้าเนินการ จงึพิจารณาปีงบประมาณต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  เมื่อวันท่ี  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ประธานสภา อบต.  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุม      ได้ตรวจสอบแล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างนอ้ยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูก่อน ที่จะรับรองรายงานการประชุม   บัดนี้

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว   มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค้าใน

รายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร   

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่  ๓       ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 (วาระที่  ๑)  

ประธานสภา อบต.  ได้กล่าวกับที่ประชุมว่าได้รับญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จากผู้บริหารและตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ส่ง

ส้าเนาให้สมาชิกล่วงหน้าแล้ว  ถือว่าญัตตินี้ผู้บริหารเป็นผู้รับรอง สมาชิกคงได้

ท้าความเข้าใจกับร่างข้อบัญญัติบ้างแล้ว     ส้าหรับญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณ   นั้นจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และการพิจารณาใน

วาระสองให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับ

จากที่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณด้วย    ขอเรียนเชิญ

ฝ่ายบริหารช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียด 

นายก อบต. ได้กล่าวกับที่ประชุมว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  

๕๘ ก้าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้ผู้บริหารยื่นตอ่สภา  

ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  และได้เสนอตามระเบียบ 
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ดังกล่าวแล้ว  ดังนั้นจึงขอแถลงรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ้าปี

งบประมาณ  ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง

บัดนีถ้ึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลหว้ยบง จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหว้ย

บง อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนีค้ณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหว้ยบง 

จงึขอแจง้ให้ท่านประธานและสมาชกิทุกท่านได้ทราบว่า 

 ประมาณการรายรับ  ตั้งไว้รวมทั้งสิน้   ๕๐,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท โดยแยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 

-หมวดภาษีอากร  จ้านวน  ๑๘๙,๐๐๐  บาท 

-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ้านวน  ๒๕๙,๒๐๐.-  บาท 

-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ้านวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ้านวน  ๔๕๒,๐๐๐ บาท 

-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ้านวน  ๔๒,๐๐๐  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

-หมวดภาษีจัดสรร   จ้านวน  ๑๖,๘๐๗,๘๐๐  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ้านวน   ๓๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น จ้านวน  ๕๐,๕๐๐,๐๐๐   บาท 

 ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้รวมทั้งสิน้  ๕๐,๕๐๐,๐๐๐  บาท โดยแยกเป็น 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป   เป็นเงิน   ๑๒,๐๘๘,๗๔๐   บาท 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน   ๗๐,๐๐๐  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานการศกึษา      เปน็เงิน  ๕,๖๒๒,๒๐๐ บาท 

-แผนงานสาธารณสุข       เป็นเงิน  ๒,๐๑๖,๗๗๐  บาท 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์    เป็นเงิน  ๕๑๒,๐๔๐  บาท 

-แผนงานเคหะและชุมชน    เป็นเงิน  ๖,๗๑๔,๙๖๐  บาท 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นเงิน   ๖๕,๐๐๐  บาท 
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ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานการเกษตร เป็นเงิน   ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

-แผนงานการพาณิชย์  เป็นเงิน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท 

ด้านการด้าเนินงานอื่น 

-แผนงานงบกลาง  เป็นเงิน  ๒๒,๖๓๐,๒๙๐   บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   ๕๐,๕๐๐,๐๐๐   บาท 

 ส่วนรายละเอียดงบประมาณนอกจากนี้แยกเป็นด้าน เป็นแผนงาน เป็นงาน อยู่

ในรูปเล่มงบประมาณแล้วขอเรียนเชิญท่านสมาชิกได้โปรดพิจารณา 

ประธานสภา อบต. เมื่อนายกได้แถลงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ แลว้  ในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติฯ  วาระที่  ๑  นี ้ ขอให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ

และลงมตวิ่าจะรับหลักการแหง่ร่างขอ้บัญญัติหรอืไม่  แตก่่อนที่จะรับหลักการนี้

สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายหรือไม่  นั้น ขอเชญิ เลขานุการสภา ฯ ได้

ชีแ้จงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภา อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมมีตไิม่รับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณ

ให้ประธานสภาท้องถิ่น น้าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติ ตามจ้านวนที่กฎหมายว่าด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก้าหนดโดยให้น้าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่ง

ระเบียบนีม้าใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติ

งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝา่ยสภาท้องถิ่นกรณี อบต.ใหแ้จง้

นายอ้าเภอทราบทั้งนีใ้ห้ด้าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมตไิม่

รับหลักการ  

ข้อ ๔๙ ญัตติรา่งข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมตริับหลักการแลว้ ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินัน้

ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น

จะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติดว้ย  

ภายในระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก้าหนดตามวรรคหนึ่ง 

ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเตมิรา่ง

ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสอื โดยใหแ้ปรญัตติเป็นราย

ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น

เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
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การเสนอค้าแปรญัตติให้อนุโลมใชต้ามแบบท้ายระเบียบนี้  

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ

รวดเดียว ผูแ้ปรญัตติอาจเสนอค้าแปรญัตติดว้ยวาจาได้ 

 จากนั้นสมาชิกก็ได้มกีารอภิปรายสอบถามเล็กๆน้อยๆในที่ประชุม   

ประธานสภา อบต.  ในการพิจารณาตามวาระที่หนึ่งนีท้ี่ประชุมก็ได้ปรึกษาในหลักการแหง่ร่างขอ้ 

บัญญัติมาพอสมควรแล้ว   จงึขอมติที่ประชุมว่าจะลงมติรับหลักการแหง่ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   หรอืไม่ 

ที่ประชุม   มีมติรับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๑     เวลา   ๑๑.๐๐   น. 

ด้วยคะแนนเสียง  ๒๕  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา อบต. เมื่อสภาลงมติรับหลักการแล้ว เห็นวา่จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณา  จงึให้เลขานุการสภาชีแ้จงขอ้กฎหมายใหท้ี่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๔   ข้อ  ๕๙     ก้าหนดไว้ว่าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะ

กระท้าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย  หรือการขอลดจ้านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  

และต้องมีจ้านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ      ค้า

แปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก้าหนด  และข้อ  ๖๐  ก้าหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้แปร

ญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ

จ้านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค้า

แปรญัตตินั้นผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ   ดังนัน้ในล้าดับต่อไป จะขอให้ท่าน

ประธานด้าเนินการเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑    ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข

เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๕๔    

ข้อ ๑๐๓   คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มจี้านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
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        กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เปน็สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

         ในการตัง้คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสทิธิ

เสนอชื่อผูเ้ป็นหรอืมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแตง่ตั้งเป็น

กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ้านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

ข้อ ๑๐๔   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท้ากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น          

         สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวสิามัญ เพื่อพิจารณากิจการของ

สภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๑๐๕   ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมอี้านาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ้าเป็นแก่กิจการในหนา้ที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  

ถ้ามีความจ้าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตัง้คณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ว

เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา อบต. ตามที่เลขาได้ชีแ้จงขอ้กฎหมายใหท้ี่ประชุมทราบ  ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภา

เสนอ รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ด

คน  และมีผูร้ับรองไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไป 

นายสมบูรณ์   อินทร์ชูวงค์     สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

เสนอ  นายเกรียงไกร   วงศ์ศร ี   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๑ 

 ผูร้ับรองคนที่  ๑     นายทวีศักดิ์   ศรชัีย      สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

 ผูร้ับรองคนที่  ๒     นายมนัส       จ้าชาติ     สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

นายตรีรัตน์   สาคะศุภฤกษ์   สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 

 เสนอ  สุขสวัสดิ์    ศรีวงษ์ชัย    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๒ 

 ผูร้ับรองคนที่  ๑     นางจอมสี       ศรีวงษ์ชัย      สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

 ผูร้ับรองคนที่  ๒     นายบุญเด็จ      ทางชัยภูม ิ   สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 



 

  

 

-๙- 

 

นายธนพนธ์   คุณพรม สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

 เสนอ  นายจริน      พลสงค์    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๓ 

 ผูร้ับรองคนที่  ๑     นายชัชวาล  ประสานเชื้อ      สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

 ผูร้ับรองคนที่  ๒     นายสมบูรณ์   อินทร์ชูวงค์    สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนอรายชื่ออีกหรอืไม่ ถ้าไม่ม ี ขอประกาศให้ทุก

ท่านทราบว่า  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑    ขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  

ประกอบด้วย 

 ๑. นายเกรียงไกร   วงศศ์รี       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

 ๒. นายสุขสวัสดิ์    ศรีวงษ์ชัย    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่๒ 

 ๓. นายจริน          พลสงค์      เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 

สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภา

ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณนั้น   ดังนั้น จึงขอก้าหนด

ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ในวันที่  ๑๖ ,๑๗ และ ๑๘   

สิงหาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. รวมระยะเวลาเท่ากับ  ๒๔  

ช่ัวโมง  ณ  ห้องประชุมที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง    หากนายก

องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  หรือสมาชิกท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างข้อบัญญัติให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรเป็นราย

ข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

ที่ประชุม   เห็นด้วยกับเลขานุการสภา อบต. 

ระเบียบวาระที่  ๔          เรื่องอื่น ๆ   

นายธนพนธ์   คุณพรม  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐  

ได้สอบถามว่ารถสิบล้อที่บรรทุกดิน  วิ่งอยู่ประมาณ ๓  วัน เขาวิ่งเอาดินไปท้าที่

ไหน และเขาได้ช้าระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง หรอืไม่ 

ประธานสภา อบต. ชีแ้จงว่าเขาวิ่งบรรทุกหนิไปท้าถนนหมู่ที่  ๓  ซึ่งขณะนีไ้ด้ด้าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ 

 



 

  

 

-๑๐- 

 

นายสมบูรณ์   อินทร์ชูวงค์     สมาชิกสภา อบต. ม.๘   เสนอปิดประชุม 

ผูร้ับรองคนที่   ๑   นายตรีรัตน ์  สาคะศุภฤกษ์    สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 

                                         ผูร้ับรองคนที่   ๒   นายมนัส      จ้าชาติ         สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 

ประธานสภา อบต. ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 

 

                                         

                                                    (ลงช่ือ).......................................... ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 

     (นายธรรมชาติ  สากุล)                                                         

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง 

 

 

      (ลงช่ือ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายอุทัย     ทิชัย) 

                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยบง  

 

 

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ) 

         (นายสุขสวัสดิ์   ศรีวงษ์ชัย) 

(ลงช่ือ) 

         (นายจรนิ      พลสงค์)     

(ลงช่ือ) 

         (นายมนัส     จ้าชาติ)    


