
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 3 ) 
คร้ังที่ 1/2562 

วันที่ 23  สิงหาคม  2562 เวลา  10.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

****************************************************************** 

รายชื่อผูมาประชมุ 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางทิพยสุชล  บุญชวย ประธานสภา ฯ ทิพยสุชล  บุญชวย  

2 นายอาคม  ชูมณี รองประธานสภา ฯ อาคม  ชูมณี  

3 นายสมพร จันทรแจม ส.อบต.ม.1 สมพร จันทรแจม  

4 นางจารุวรรณ  ขันรุง  ส.อบต.ม.1 จารุวรรณ  ขันรุง   

5 นายเชือบ  ฉีดเกิด ส.อบต.ม.2 เชือบ  ฉีดเกิด  

6 นายประทิพย ศรีงาม ส.อบต.ม.3 ประทิพย ศรีงาม  

7 นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง ส.อบต.ม.3 สุภาวดี  เพชรเรือนทอง  

8 นายศรีสมชัย  เองฉวน ส.อบต.ม.4 ศรสีมชัย  เองฉวน  

9 นายพิสัย  ศรีเมือง ส.อบต.ม.5 พิสัย  ศรีเมือง  

10 นายสายัญ  ทิพยสุราษฎร ส.อบต.ม.5 สายัญ  ทิพยสุราษฎร  

11 นายณรงค  มณีออน ส.อบต.ม.6 ณรงค  มณีออน  

12 นายสำเริง ทองทิพย ส.อบต.ม.6 สำเริง ทองทิพย  

13 นายอารี  สุวรรณมณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณมณี  

14 นายสำราญ  ทิมบุตร ส.อบต. ม.7 สำราญ  ทิมบุตร  

15 นางสาวสุรินทร  สุทธิเกิด ส.อบต.ม.8 สุรินทร  สุทธิเกิด  

16 นายประสิทธิ์  มณีมัย ส.อบต.ม.9 ประสิทธิ์  มณีมัย  

17 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  
 
 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
- นางหนูเจียม  แกวเพ็ง ส.อบต.ม.9  
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยูร แกวรัตน นายก อบต.เพหลา ประยูร แกวรัตน  

2 นายสมหวัง  แกวมณี รองนายก อบต. เพหลา สมหวัง  แกวมณี  

3 นายชนะพล  ศักดิ์สม รองนายก อบต. เพหลา ชนะพล  ศักดิ์สม  

4 นายเอกสิทธิ์ เพชรฉวาง เลขานุการนายก อบต.เพหลา เอกสิทธิ์ เพชรฉวาง  

5 น.ส.ฐิติรัตน  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน  การแข็ง  

6 น.ส.ถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ.กองการศึกษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  

7 นายสนิท  จุรักษ ผอ.กองชาง สนิท  จุรักษ  

8 น.ส.ศรัณชกร  ขุนจันทร นิติกร ศรณัชกร  ขุนจันทร  

                
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงานประธานสภาฯ 
วาสมาชิกสภาฯ มาประชุมจำนวน  16   คน  ไมมา 1  คน ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
นางทิพยสุชล  บุญชวย ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ไมมี  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1/2562  ลง

วันที่ 14 มิถุนายน  2562 เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอเชิญ
คะ ถาไมมีขอใหรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1/2562 
ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 พิจารณาจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อคืนเงินคาซื้อ

เอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  โครงการกอสราง คสล. สาย
ศรีเมือง-สวนปา หมูที่ 9  บานควนสบาย  จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000  บาท 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกชี้แจงคะ 
นายก อบต.เพหลา การประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  โครงการกอสราง คสล. สายศรี

เมือง-สวนปา หมูที ่ 9  บานควนสบาย  ยกเลิกไปเพราะแบบที่ใชในการประกาศ
ประกวดราคาไมถูกตองเนื่องจาก  กรณีการประกวดราคาจางกอสรางที ่มีวงเงิน
งบประมาณตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป  ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลตาม 
กฎหมาย จึงตองคืนเงนิใหผูท่ีเขายื่นซื้อเอกสารประกวดราคาจางจำนวน 8 ราย เปน 

                   จำนวนเงนิ.... 
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จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (ราคาชุดละ 500 บาท)  ซึ่งไดตกเปนเงินจายขาด
เงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562   

ประธานสภาฯ มี สมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติพิจารณาจายขาดเงนิ
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือคืนเงินคาซื้อเอกสารประกวดราคาดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  โครงการกอสราง คสล. สายศรีเมือง-สวนปา หมูท่ี 9  
บานควนสบาย  จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000  บาท 

ที่ประชุม  มมีตเิอกฉันทอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือคืน 
เงินคาซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  โครงการกอสราง 
คสล. สายศรีเมือง-สวนปา หมูท่ี 9  บานควนสบาย  จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000  บาท 

ประธานสภาฯ 3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขอใหทานนายก อบต.เพหลานำเสนอชี้แจงรายละเอียดตอสภาฯ อบต.
เพหลา 

นายก อบต.เพหลา คณะผู บริหาร หัวหนาสวน เจาหนาที่รวมกันรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื ่อใหสอดคลองกับเวลาและดำเนินงานได
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือนำเสนอตอสภาฯ อบต.เพหลา สวนท่ี 1 คำแถลงประกอบ 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563   ขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลา 

   1.สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงนิ ดังนี้ 

1.1.1   เงินฝากธนาคาร   จำนวน   35,430,804.80 บาท 
1.1.2 เงินสะสม   จำนวน   13,650,999.95 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน   10,527,833.85 บาท 
1.1.4 รายการที่ไดกันเงนิไวแบบกอหนี้ผกูพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 

0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5   รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ 

รวม  0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
(1) รายรับจริง จำนวน 32,404,112.86 บาท ประกอบดวย 
หมวดภาษีอากร     จำนวน  337,710.06  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน               44,098.70  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จำนวน  201,809.79  บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จำนวน    0.00  บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จำนวน     21,020.00 บาท 
หมวดรายไดจากทุน    จำนวน    0.00  บาท 

           หมวดภาษี…. 
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หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน       16,941,735.31  บาท 
   หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป    จำนวน       14,857,739.00  บาท 
   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     จำนวน  226,800.00  บาท
   (3) รายจายจริง  จำนวน   22,755,275.90  บาท  ประกอบดวย 
        งบกลาง     จำนวน         6,561,176.00 บาท 
        งบบุคลากร     จำนวน         9,779,343.00 บาท 
        งบดำเนินงาน    จำนวน         3,704,956.90 บาท 
        งบลงทุน              จำนวน         1,565,300.00 บาท 
        งบรายจายอ่ืน    จำนวน             0.00   บาท 
        งบเงินอุดหนุน    จำนวน         1,144,500.00 บาท 

 (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน   26,800.00  บาท 
(5) รายจายที่จายจากเงนิสะสม    จำนวน          2,092,100.00 บาท 
(6) รายจายที่จายจากเงนิทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน                     0.00  บาท 

   (7) รายจายที่จายจากเงินกู   จำนวน                       0.00  บาท 
3. รายไดจัดเก็บเอง 

   หมวดภาษีอากร  
รายรับจริงป 2561     402,436.84 บาท 

   ประมาณการป 2562     536,000.00 บาท 
ประมาณการป 2563     473,000.00 บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 

   รายรับจริงป  2561       62,195.30 บาท 
   ประมาณการป   2562     284,000.00   บาท 
   ประมาณการป   2563                                   97,500.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน    
   รายรับจริงป 2561     259,966.63 บาท 
   ประมาณการป 2562     286,500. 00 บาท 
   ประมาณการป 2563     265,000.00 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 
   รายรับจริงป 2561      0.00 บาท 
   ประมาณการป 2562         4,000.00   บาท 
   ประมาณการป 2563         4,000.00   บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
   รายรับจริงป 2561         9,036.00 บาท 
   ประมาณการป 2562       37,500.00 บาท 
   ประมาณการป 2563       39,000.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน 
   รายรับจริงป 2561      0.00 บาท 
                  ประมาณการ... 
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ประมาณการป 2562          2,000.00  บาท 
   ประมาณการป 2563          2,000.00  บาท 
   รวมรายไดจัดเก็บเอง  

รายรับจริงป 2561      733,634.77  บาท 
ประมาณการป 2562             1,150,000.00 บาท 

   ประมาณการป 2563               880,500.00  บาท 
   รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หมวดภาษีจัดสรร 
   รายรับจริงป 2561            20,411,704.54 บาท 
   ประมาณการป 2562                               18,850,000.00 บาท 
   ประมาณการป 2563            21,163,500.00 บาท 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร 
รายรับจริงป 2561            20,411,704.54 บาท 

   ประมาณการป 2562                               18,850,000.00 บาท 
   ประมาณการป 2563            21,163,500.00 บาท 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายรับจริงป 2561                     14,573,306.00 บาท 

   ประมาณการป 2562            15,300,000.00 บาท 
   ประมาณการป 2563            15,956,000.00 บาท 
   รวมรายไดที่รัฐบาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 

รายรับจริงป 2561                     14,573,306.00 บาท 
   ประมาณการป 2562            15,300,000.00 บาท 
   ประมาณการป 2563                     15,956,000.00 บาท 
   รวม  

รายจายจริงป 2561            35,718,645.31 บาท 
   ประมาณการป 2562             35,300,000.00 บาท 
   ประมาณการป 2563                               38,000,000.00 บาท 

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563  
จายจากงบประมาณงบกลาง 
รายจายจริงป 2561                        7,132,675.00 บาท 

   ประมาณการป 2562              8,421,510.00 บาท 
   ประมาณการป 2563              8,933,780.00 บาท 

จายจากงบประมาณงบบุคลากร 
รายจายจริงป 2561                     10,959,540.00 บาท 
ประมาณการป 2562            13,600,640.00 บาท 

   ประมาณการป 2563             14,115,270.00 บาท 
จายจากงบประมาณงบดำเนินงาน  

           รายจายจริง… 
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รายจายจริงป 2561                       4,548,530.90 บาท 
ประมาณการป 2562                                6,769,850.00 บาท 

   ประมาณการป 2563                                7,781,250.00 บาท 
จายจากงบประมาณงบลงทุน 
รายจายจริงป 2561                        2,929,100.00 บาท 
ประมาณการป 2562              5,195,500.00 บาท 

   ประมาณการป 2563              6,014,700.00 บาท 
จายจากงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
รายจายจริงป 2561                        1,273,735.00 บาท 
ประมาณการป 2562              1,312,500.00 บาท 

   ประมาณการป 2563                                         1,155,000.00 บาท 
รวมรายจายจากงบประมาณ 
รายจายจริงป 2561                 26,843,580.90 บาท 
ประมาณการป 2562           35,300,000.00 บาท 

   ประมาณการป 2563            38,000,000.00 บาท 
สวนที่ 2 ขอบัญญัติเรื ่องงบประมาณรายรับ-รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ บันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
ดานบริหารทั่วไป 
- แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม  12,421,040 บาท 
- แผนงานดานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม       180,000 บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา   ยอดรวม    6,760,360 บาท 
- แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม       390,000 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    8,529,820 บาท 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม       235,000 บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      540,000 บาท 
ดานการเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร   ยอดรวม          10,000 บาท 
ดานการดำเนนิงานอื่น 
- แผนงานงบกลาง   ยอดรวม     8,933,780 บาท 

         งบประมาณรายจายท้ังสิ้นยอดรวม    38,000,000 บาท  

สวนรายละเอียดคาใชจายตามงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไดเสนอเขาสูสภาฯ เพ่ือใหทานสมาชิกรวมกันพิจารณา  ขอบคุณครับ 

พักการประชุมเวลา 12.00 น. 
              เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. 

เลขานุการสภา ฯ ขอชี ้แจงทำความเขาใจเกี ่ยวกับการพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ขอ  45 (3)  
กำหนดวาญัตติที่เกี ่ยวกับรางขอบัญญัติตำบลวาดวยงบประมาณจะพิจารณา 3  
วาระรวดเดียวไมได  ดังนั้นในการประชุมสภาฯพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงกำหนดใหมีการประชุมสภาฯ 3 วาระ
ดวยกัน  ดังนี ้
วาระที่ 1 ใหประชุมปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม (การอภิปราย) 

   วาระที่ 2  การแปรญัตติ (การพิจารณารายละเอียดคาใชจาย ) 
  วาระที่ 3  การลงมติ ( ใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ )    
  ดังนั้น  การประชุมสภาฯจึงไมสามารถประชุม 3  วาระรวดเดียวไมได   

จะตองประชุมอยางนอย 2 ครัง้  ซึ่งหากที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการใน
วาระที่ 1  แลว  จะตองขอมติจากที่ประชุมสภาฯวาจะมีมติใหประชุมในวาระที่ 2  
การแปรญัตติตอไปหรือไม  หากที่ประชุมสภาฯ มีมติใหมีการประชุมสภาฯตอไป ใน 
วาระที่ 2 ดังนั้นการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 วาดวยงบประมาณในวาระที่ 3  (การลงมติ)  
จะตองมีการนัดประชุมในวันถัดไป 
ขอ 48 ในกรณีที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณให

ประธานสภาทองถ่ิน นำปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน
เปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติตามจำนวนที่กฎหมายวาดวยองคกปกครอง 
สวนทองถ่ินนั้นกำหนดโดยใหนำวิธีการเลือกในขอ 12 แหงระเบียบนี้มาใชบังคับโดย
อนุโลมแลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ
หาขอยุติฝายสภาทองถ่ินกรณ ีอบต.ใหแจงนายอำเภอทราบทั้งนี้ใหดำเนินการภายใน
สามวันนับแตวันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 

รางขอบัญญัติงบประมาณที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติให
สภาทองถ่ินนำเขาพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามลำดับ 

ประธานสภา ฯ หากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะซักถามเพ่ิมเติม ถือวาทุกทานไดเขาใจถึงข้ันตอนการ
ประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แลว  ซึ ่งคณะผู บริหาร อบต.เพหลา  ไดนำเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เขาสูสภาฯเพื่อใหสมาชิกทุก
ทานไดรวมกันพิจารณาแลวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกจายใหกับทุก
ทานกอนการประชุมสภาฯ ในวันนี้แลวไมนอยกวา 3 วัน และทานนายกไดแถลงถึง
รายละเอียดพรอมเนื้อหาสาระแหงหลักการของรางขอบัญญัติใหแกทานสมาชิก
รวมกันพิจารณา  ลำดับตอไปขอใหสมาชิกไดตรวจสอบการพิจารณารางขอบัญญัต ิ

         งบประมาณ... 
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งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563  วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) วาควรจะรับ 
หลักการรางขอบัญญัติดังกลาวหรือไมอยางไร หรือ จะมีการอภิปรายกอนที่จะรับ
หลักการดังกลาว    

นายอาคม ชูมณี ผมเห็นดวยที่จะมีการปรับปรุงอาคารสำนักงานเพราะในขณะนี้มีบุคคลเพิ่มมากขึ้น
ทำใหพื้นที่เริ่มจะคับแคบ  ขอแจงปญหาเกี่ยวกับตูไฟฟาระบบประปาหมูบานชำรุด
หลังการใชงาน  ขอใหชวยกันตรวจสอบวาผูรับจางใชตูไฟฟามีคุณภาพ  ทนทาน 
มิฉะนั้นจะมีการชำรุดหลังการใชงานอีก 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกชี้แจงคะ 
นายก อบต.เพหลา ไดกำชับใหเจาหนาที่ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจสอบตู 

ไฟฟาใหมีคุณภาพเหมาะสม ทนทานตอการใชงาน 
นายพิสัย  ศรีเมือง ขอใหมีการเปาลางบอบาดาลเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจาก 

ปญหาดินไหลปดปากบอ 
นายประสิทธิ์  มณีมัย ขอแจงปญหาเรื่องทอระบายน้ำไมเพียงพอกับสภาพพ้ืนที่จริงหนางานใหกองชางชวย

ดูแลดวย 
นายก อบต.เพหลา ขอใหชวยกันตรวจสอบความเดือดรอนของประชาชนเนื่องจากคูระบายน้ำมีความตื้น 

เขินจากการการทำไรทำสวน  รวมถึงเศษวัชพืชอุดตันทอระบายน้ำทำใหน้ำไม
สามารถระบายไดถนนเกิดความเสียหาย 

ประธานสภา ฯ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอมติที่
ประชุมสภาแหงนี้วาทานสมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำป พ.ศ.2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ถาสมาชิกรับหลักการแหง
รางขอบัญญัติขอใหยกมือ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

ประธานสภาฯ กอนที ่จะเข าวาระที ่ 2 การแปรญัตติ การพิจารณาคาใช จ ายตองคัดเล ือก
คณะกรรมการแปรญัตติ รายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ขอ 107 กำหนดวิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จะแปรญัตติทั้งสภาฯหรือจะเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติไมนอยกวา 3 คน ไมเกิน 7 คน ถาเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติขอใหยกมือ 

ที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิ
ประธานสภาฯ วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ตองดำเนินการเลือกทีละคน  ไมสามารถเลือก

ครั้งเดียวไดหลายคน ที่ประชุมสภาฯไมทราบวาสมาชิกจะเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติก่ีคน ขอใหที่ประชุมเสนอ 

นายประสิทธิ์  มณีมัย เสนอ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  3  คน 
นายพิสัย  ศรีเมือง เสนอ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  5  คน 
ประธานสภาฯ มีใครจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมี ขอใหยกมือเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ               
             ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม  เห็นดวยกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  3  คน  จำนวน  2  คะแนนเสียง  
เห็นดวยกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  5  คน  จำนวน  7  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  6  คะแนนเสียง (ไมรวมประธาน) 

ประธานสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากเลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิ 5  คน  ขอใหสมาชิกเสนอ 
ชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยเสนอชื่อ 1 คน ผูรับรอง 2 คน  ตามลำดับจนครบ
จำนวน 5 คน 

นายอาคม  ชูมณี เสนอ นายสำเริง ทองทิพย    
ผูรับรอง  นายอารี  สุวรรณมณ ี และ  นายสมพร จันทรแจม 

ที่ประชุม  มติเอกฉันทเห็นชอบ  นายสำเริง ทองทิพย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายพิสัย  ศรีเมือง เสนอ นายอาคม  ชูมณ ี 

ผูรับรอง  นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง และ  นายณรงค  มณีออน 
ที่ประชุม  มติเอกฉันทเห็นชอบ  นายอาคม  ชูมณ ี เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ  
นายประสิทธิ์  มณีมัย เสนอ นายพิสัย  ศรีเมือง   

ผูรับรอง นายสำราญ  ทิมบุตร และ นายศรีสมชัย  เองฉวน 
ที่ประชุม  มติเอกฉันทเห็นชอบ  นายพิสัย  ศรีเมือง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายสำเริง ทองทิพย เสนอ  นายประสิทธิ์  มณีมัย  

ผูรับรอง นายพิสัย  ศรีเมือง และ  นางสาวสุรินทร  สุทธิเกิด 
ที่ประชุม  มติเอกฉันทเห็นชอบ นายประสิทธิ์  มณีมัย เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอาคม  ชูมณี เสนอ  นายสมพร จันทรแจม  

ผูรับรอง นางจารุวรรณ  ขันรุง และ นายสายัญ  ทิพยสุราษฎร 
ที่ประชุม  มติเอกฉันทเห็นชอบ นายสมพร จันทรแจม  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบขั้นตอนให

สมาชิกทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ.2547   

แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลง
มติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดแลว 
ที่ประชุมสภาทองถิ ่นจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที ่สภาฯทองถิ่น
กำหนด ตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาฯทองถ่ิน ผูใดเห็นควรจะ 
แกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปร
ญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกสภา
ทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง  
ขอ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม  พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ตอประธานสภาทองถิ่นรายงานนั้นอยางนอย จะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไข
เพิ่มเติม ในตอนใดหรือขอใดบางการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตตดิวย  และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้น 
          แกสมาชิก... 
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แกสมาชิกสภาฯทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั ่วโมง กอนวันประชุมพิจารณา เวนแต
กรณีตองพิจารณาเปนการดวนใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่น
ดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง ขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น  
ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่ 2 ใหปรึกษาเรื่องตามลำดับขอเฉพาะที่ 
มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ  
จะกระทำไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจายและ
ตองมีจำนวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง เชน เดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให
เสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา
ทองถ่ินกำหนด ตามขอ 45 วรรค 3 และขอ 49 วรรค 1  
ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหมหรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงคของจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย เวนแตจะไดรับคำรับรองจากผูบริหาร
ทองถ่ิน หรือคำแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ  
ขอ 61 หามไมใหแปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน ซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้  

(1) ดอกเบี้ยและเงินสงใชเงินตนเงินกู 
(2) รายจายซึ่งเปนจำนวนเงนิท่ีตองจายตามกฎหมาย 

ดังนั้นการแปรญัตตจิะตองกำหนดระยะเวลาหลังจากนี้ไป 24 ชั่วโมง เพ่ือเปดโอกาส
ใหสมาชิกยื่นคำแปรญัตติตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
และคณะกรรมการแปรญัตติตองประชุมกันวาจะตัดหรือไมตัด  พรอมรายงานทำ
บันทึกความคิดเห็น  เมื่อเสร็จสิ้นแลวนำรายงานดังกลาวยื่นตอประธานสภาฯ  สวน
ประธานสภาฯ ตองสงใหกับสมาชิกไมนอยกวา 24 ชั่วโมง กอนจะมีประชุมสภาฯ 
ในวาระที ่ 2 และวาระที ่ 3 ตอไป  ดังนั ้นใหเสนอคำแปรญัตติในวันที ่ 26-28 
สิงหาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. ใหคณะกรรมการแปรญัตติพรอมกันที่
หองประชุมแหงนี ้  

ที่ประชุม  รับทราบ 
คณะกรรมการแปรญัตต ิ เห็นดวยกับวัน เวลา ดังกลาว  
ประธานสภาฯ ขอนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 

2/2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  เพื่อประชุมพิจารณาในวาระที่ 2  การ
พิจารณารายละเอียดคาใชจายและการแปรญัตติ วาระที่ 3 เวลา 13.00 น.  การ
แตงกายชุดสุภาพ ที่ประชุมเห็นดวยตรงกันหรือไม 

ที่ประชุม  เห็นดวยตามที่ประธานสภา ฯ แจงนัดประชุม 
ประธานสภาฯ  สำหรับวันนี้เลิกการประชุมเพียงแคนี้ 
   ปดประชุมเวลา 14.30 น. 
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ประกอบ มาศโอสถ 
 (นายประกอบ มาศโอสถ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
ผูจดรายงานการประชุม 

    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายพิสัย    ศรีเมือง 
3. นายสมพร  จันทรแจม 
4. นายสายัญ  ทิพยสุราษฎร 
5. นายประทิพย  ศรีงาม 

สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยท่ี 3)                        
ครั้งที่ 1/2562  เวลา 10.00-14.30 น.  เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2562 
 
 
 
        ทิพยสุชล บุญชวย 

(นางทิพยสุชล บุญชวย) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


