
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 3 ) 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 10  สิงหาคม  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

****************************************************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิสัย  ศรีเมือง ประธานสภา ฯ พิสัย  ศรีเมือง  

2 นายอาคม  ชูมณี รองประธานสภา ฯ อาคม  ชูมณี  

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

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

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

6 นายประทิพย์ ศรีงาม ส.อบต.ม.3 ประทิพย์ ศรีงาม  

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

8 นายศรีสมชัย  เอ่งฉ้วน ส.อบต.ม.4 ศรีสมชัย  เอ่งฉ้วน  

9 นายอารี  สุวรรณ์มณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณ์มณี  

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

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

12 นางหนูเจียม  แก้วเพ็ง  ส.อบต.ม.9 หนูเจียม  แก้วเพ็ง   

13 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  
 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 

- สายัญ ทิพย์สุราษฎร์  ส.อบต.ม.5 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยูร แก้วรัตน์ นายก อบต.เพหลา ประยูร แก้วรัตน์  

2 นายสมหวัง  แก้วมณี รองนายก อบต. เพหลา สมหวัง  แก้วมณี  

3 นายชนะพล  ศักดิ์สม รองนายก อบต. เพหลา ชนะพล  ศักดิ์สม  

4 นายเอกสิทธิ์ เพชรฉวาง เลขานุการนายก อบต.เพหลา เอกสิทธิ์ เพชรฉวาง  

5 นายสุชาติ  ไชยขาว หัวหน้าสำนักปลัด สุชาติ  ไชยขาว  

6 นายสนิท  จุรักษ์ ผอ.กองช่าง สนิท  จุรักษ์  

7 น.ส.ฐิติรัตน์  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน์  การแข็ง  

8 น.ส.ถนอมวรรณ์  เอ่งฉ้วน ผอ.กองการศึกษา ถนอมวรรณ์  เอ่งฉ้วน  

     
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ 
ว่าสมาชิกมาประชุมจำนวน  13  คน  ไม่มา 1  คน ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
นายพิสัย  ศรีเมือง ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที ่ 2) ครั ้งที ่ 1/2564       

ลงวันที่ 29  มิถุนายน  2564  เชิญสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอ
เชิญ  ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 1/2564        
ลงวันที่ 29  มิถุนายน  2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั ้งที่ 1    
พ.ศ.2564  ขอให้ท่านนายก อบต.เพหลา ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.เพหลา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  ครั้งที่ 1  ตามเอกสารที่ได้นำเสนอ
ต่อทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.แก้ไขหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่ 
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2.แก้ไขเนื่องจากเปลี่ยนงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.2564 เป็น ปี พ.ศ .2565 
จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่ 
-โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายควนผึ้ง หมู่ที่ 8 
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนสบาย-ทุ่งปรือ หมู่ที่ 5     
3.แก้ไขชื่อโครงการและราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคา
กลาง  จำนวน  3 โครงการ คือ 
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สปก. หมู่ที่ 6  งบประมาณ 9,000,000 บาท  
แก้ไขใหม่เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต
งบประมาณ 9,955,000 บาท     
-โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานพร้อมป้าย งบประมาณ 500,000 บาท  แก้ไขใหม่
เป็นโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน  หมู่ที่ 3  งบประมาณ 557,000 บาท   
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพรุเตียว - สวนปาล์ม (หมู่ที่ 5) แก้ไขเฉพาะชื่อ
โครงการเป็นก่อสร้างถนนคสล.สายพรุเตียว - สวนปาล์ม (หมู่ที่ 5) 
-โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 5  เดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,162 ม.งบประมาณ 250,000 บาท  แก้ไข
ใหม่เป็นโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5  เดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลาย
บานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 800 เมตร เดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิด
ปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร ขุดวางท่อลึก 0.40 
- 0.60 เมตร งบประมาณ 268,000 บาท    
4.แก้ไขแผนงานให้เป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท. จากแผนเคหะและชุมชนเป็นแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 13 โครงการ โดยเป็นโครงการในข้อที ่ 2-3  และ
โครงการ Big cleaning day  แก้ไขจากแผนงานบริหารงานทั่วไปเป็นแผนงานเคหะ
และชุมชน  และโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ แก้ไขจากแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเป็นแผนงานเกษตร 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญครับ  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 

2564  
ประธานสภาฯ  3.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 ขอให้ท่านนายก อบต.เพหลานำเสนอชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ อบต.
เพหลา 

นายก อบต.เพหลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ร่วมกันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาและดำเนินงานและ
นำเสนอต่อสภาฯ อบต.เพหลาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  ส่วนที ่ 1 คำแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพหลา 

1.สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันที่ 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1   เงินฝากธนาคาร   จำนวน   34,239,129.84 บาท 
1.1.2 เงินสะสม   จำนวน   10,509,663.33 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน   13,180,161.40 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5   รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ 

รวม  0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2564 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
    2.1 รายรับจริง จำนวน 29,706,585.08 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร     จำนวน    134,346.33  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน                95,345.96  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน    162,678.67  บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน    0.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน      25,054.20 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จำนวน        2,300.00  บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน        15,377,165.25  บาท
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน        13,909,694.67  บาท 
                 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จำนวน  2,821,576.00 บาท
      2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน  21,345,064.25  บาท  ประกอบด้วย 
        งบกลาง     จำนวน         7,151,213.00 บาท 
        งบบุคลากร     จำนวน         9,569,877.00 บาท 
        งบดำเนินงาน    จำนวน         2,585,032.25 บาท 
        งบลงทุน              จำนวน         1,189,942.00 บาท 
        งบเงินอุดหนุน    จำนวน            849,000.00 บาท   

     งบรายจ่ายอื่น    จำนวน                       0.00   บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 101,576.00  บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,773,500.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00  บาท   

     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท 
รายได้จัดเก็บเอง 

   หมวดภาษีอากร  
รายรับจริงปี 2563     154,388.25 บาท 

   ประมาณการป ี2564     176,500.00 บาท 
ประมาณการป ี2565     241,500.00 บาท 
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
   รายรับจริงปี 2563      144,296.10 บาท 
   ประมาณการป ี2564       87,000.00   บาท 
   ประมาณการปี 2565                                 225,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
   รายรับจริงปี 2563     328,575.12 บาท 
   ประมาณการปี 2564     278,000.00 บาท 
   ประมาณการปี 2565     337,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
   รายรับจริงปี 2563      0.00 บาท 
   ประมาณการปี 2564         4,000.00   บาท 
   ประมาณการปี 2565         4,000.00   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
   รายรับจริงปี 2563        16,010.00 บาท 
   ประมาณการปี 2564        38,000.00 บาท 
   ประมาณการปี 2565        38,500.00 บาท 

หมวดรายได้จากทุน 
   รายรับจริงปี 2563         6,800.00 บาท 
   ประมาณการปี 2564          2,000.00  บาท 
   ประมาณการปี 2565          6,000.00  บาท
   รวมรายได้จัดเก็บเอง  

รายรับจริงปี 2563      650,069.47  บาท 
ประมาณการปี 2564               585,500.00 บาท 

   ประมาณการปี 2565               852,000.00  บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 
   รายรับจริงปี 2563            18,108,360.12 บาท 
   ประมาณการปี 2564                               21,458,500.00 บาท 
   ประมาณการปี 2565            22,069,000.00 บาท 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร 
รายรับจริงปี 2563            18,108,360.12 บาท 

   ประมาณการปี 2564                               21,458,500.00 บาท 
   ประมาณการปี 2565            22,069,000.00 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายรับจริงปี 2563                     16,047,360.00 บาท 

   ประมาณการปี 2564            15,956,000.00 บาท 
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ประมาณการปี 2565            16,079,000.00 บาท 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

รายรับจริงปี 2563                     16,047,360.00 บาท 
   ประมาณการปี 2564            15,956,000.00 บาท 
   ประมาณการปี 2565                     16,079,000.00 บาท 
   รวม  

รายจ่ายจริงปี 2563            34,805,789.59 บาท 
   ประมาณการปี 2564             38,000,000.00 บาท 
   ประมาณการปี 2565                               39,000,000.00 บาท 

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง 
รายจ่ายจริงปี 2563                        8,239,389.00 บาท 

   ประมาณการปี 2564              8,690,490.00 บาท 
   ประมาณการปี 2565              9,632,040.00 บาท 

งบบุคลากร 
รายจ่ายจริงปี 2563                     11,553,425.20 บาท 
ประมาณการปี 2564            14,742,910.00 บาท 

   ประมาณการปี 2565             15,478,200.00 บาท 
งบดำเนินงาน    
รายจ่ายจริงปี 2563                       4,076,999.91 บาท 
ประมาณการปี 2564                                8,066,500.00 บาท 

   ประมาณการปี 2565                                7,138,960.00 บาท 
งบลงทุน 
รายจ่ายจริงปี 2563                        1,426,360.00 บาท 
ประมาณการปี 2564              5,385,100.00 บาท 

   ประมาณการปี 2565              5,589,800.00 บาท 
เงินอุดหนุน 
รายจ่ายจริงปี 2563                        1,063,000.00 บาท 
ประมาณการปี 2564              1,115,000.00 บาท 

   ประมาณการปี 2565                                         1,161,000.00 บาท 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 
รายจ่ายจริงปี 2563                 26,359,174.11 บาท 
ประมาณการปี 2564           38,000,000.00 บาท 

   ประมาณการปี 2565            39,000,000.00 บาท 
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ด้านบริหารทั่วไป 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม  12,627,940 บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม       190,000 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา   ยอดรวม    7,543,600 บาท 
- แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม       464,000 บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม         20,000 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    2,694,420 บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม      145,000 บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      510,000 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม     5,161,000  บาท 
- แผนงานการเกษตร   ยอดรวม          12,000 บาท 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
- แผนงานงบกลาง   ยอดรวม     9,632,040 บาท 

         งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นยอดรวม    39,000,000 บาท  
งบกลางที ่เพิ ่มขึ้นร้อยละ 12.08  เนื ่องจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท ) เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี
งบประมาณไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน  รวมทั้ง
เงินผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีสิทธิรับในปีงบประมาณนี้และปรับฐานเงินที่จะได้รับ
ตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดและเบี้ยยังชีพความพิการเพ่ิมขึ้นทุกปี  ส่วนงบดำเนินงาน
งบลดลงร้อยละ 12.80 เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้เสนอต่อสมาชิกร่วมกันพิจารณาตามเอกสารที่ได้มอบให้กับทุกท่านไว้แล้ว
ขอบคุณครับ 

พักการประชุมเวลา 12.00 น. 
เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. 

เลขานุการสภา ฯ ขอชี ้แจงทำความเข้าใจเกี ่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ  45 (3)  
กำหนดว่าญัตติที่เกี ่ยวกับร่างข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยงบประมาณจะพิจารณา 3  
วาระรวดเดียวไม่ได้  ดังนั้นในการประชุมสภาฯพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ 3 วาระ
ด้วยกัน  ดังนี้ 
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วาระท่ี 1 ให้ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ (การอภิปราย) 

   วาระท่ี 2  การแปรญัตติ (การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย ) 
วาระท่ี 3  การลงมติ ( ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ )    

  ดังนั้น  การประชุมสภาฯจึงไม่สามารถประชุม 3  วาระรวดเดียวไม่ได้   
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง  ซึ่งหากที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการใน

วาระที่ 1  แล้ว  จะต้องขอมติจากที่ประชุมสภาฯว่าจะมีมติให้ประชุมในวาระที่ 2  
การแปรญัตติต่อไปหรือไม่  หากท่ีประชุมสภาฯ มีมติให้มีการประชุมสภาฯต่อไป ใน 
วาระที่ 2 ดังนั้นการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ว่าด้วยงบประมาณในวาระท่ี 3  (การลงมติ)  
จะต้องมีการนัดประชุมในวันถัดไป 
ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้

ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนดโดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดย
อนุโลมแล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ
หาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณี อบต.ให้แจ้งนายอำเภอทราบทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติให้
สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามลำดับ 

ประธานสภา ฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม ถือว่าทุกท่านได้เข้าใจถึงขั้นตอนการ
ประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แล้ว  ซึ ่งคณะผู ้บริหาร อบต.เพหลา  ได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าสู่สภาฯเพื่อให้สมาชิกทุก
ท่านได้ร่วมกันพิจารณาแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุก
ท่านก่อนการประชุมสภาฯ ในวันนี้แล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน และท่านนายกได้แถลงถึง
รายละเอียดพร้อมเนื้อหาสาระแห่งหลักการของร่างข้อบัญญัติให้แก่ท่านสมาชิก
ร่วมกันพิจารณา  ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ว่าควรจะรับ 
หลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร หรือ จะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับ
หลักการดังกล่าว    

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญ 
นายอาคม ชูมณี ขอสอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน แผนงานการศึกษาฯ ของบุคคลากร   

-งบประมาณเก่ียวกับอาสาสมัครบริบาลจะมีระยะเวลาเท่าไร 
 -งบประมาณโครงการ คสล.สายข้างรพสต. หมู่ที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างไรกับ

โครงการอื่น 
ผอ.กองการศึกษาฯ งบประมาณค่าเช่าบ้าน แผนงานการศึกษาฯ ของบุคลากรครูและพนักงานส่วนตำบล 

เพ่ือให้บุคคลากรที่โอนย้ายมาสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้   
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นายก อบต.เพหลา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาลซึ่งให้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้ปี
ต่อปี 

ปลัดอบต.เพหลา ในปัจจุบันบุคลากรที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านมีเพียงเจ้าพนักงานธุรการเท่านั้น  แต่
จะต้องตั้งงบประมาณไว้รองรับหากมีความจำเป็นสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ได้โดย
เป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร  ส่วนอาสาสมัครบริบาลนั้นเป็นนโยบายชองรัฐที่ส่งเสริม
ให้เกิดการจ้างงานซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจึงต้องตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้
ปีต่อป ี และกรณีโครงการ ม.1 ซึ่งงบประมาณตั้งไว้แตกต่างกันเนื่องจากต้องทำการ
รื้อถอนถนนคอนกรีตเดิมออกก่อน ส่วนโครงการอื่นๆ มีสภาพชั้นพื้นทางพร้อมที่จะ
ดำเนินการได้ทันท ี

ประธานสภา ฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ถ้าสมาชิกรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ประธานสภาฯ ก่อนที ่จะเข ้าวาระที ่ 2 การแปรญัตติ การพิจารณาค่าใช ้จ ่ายต้องคัดเล ือก
คณะกรรมการแปรญัตติ รายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 107 กำหนดวิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จะแปรญัตติทั้งสภาฯหรือจะเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน ถ้าเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ต้องดำเนินการเลือกทีละคน  ไม่สามารถเลือก

ครั้งเดียวได้หลายคน ที่ประชุมสภาฯไม่ทราบว่าสมาชิกจะเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติกี่คน ขอให้ที่ประชุมเสนอ 

   เสนอ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   3   คน 
ประธานสภาฯ มีใครจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอให้ยกมือเพ่ือลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ               
ที่ประชุม  มติเอกฉันทเ์ลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   3   คน   
ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยเสนอชื่อ 1 คน  

ผู้รับรอง 2 คน  ตามลำดับจนครบจำนวน   3  คน 
นายประสิทธิ์  มณีมัย เสนอ  นางจารุวรรณ  ขันรุ่ง      

ผู้รับรอง  นายประทิพย์  ศรีงาม และ  นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง 
ที่ประชุม  มติเอกฉันท์เห็นชอบ  นางจารุวรรณ  ขันรุ่ง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง เสนอ  นายอาคม  ชูมณี  

ผู้รับรอง   นายอารี  สุวรรณ์มณี และ  นางจารุวรรณ  ขันรุ่ง     
ที่ประชุม  มติเอกฉันท์เห็นชอบ  นายอาคม  ชูมณี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
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นายอาคม  ชูมณี เสนอ นายประทิพย์  ศรีงาม 
ผู้รับรอง นายศรีสมชัย  เอ่งฉ้วน และ นางหนูเจียม  แก้วเพ็ง  

ที่ประชุม  มติเอกฉันท์เห็นชอบ นายประทิพย์  ศรีงาม   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้เลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบขั้นตอนให้

สมาชิกทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547   

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลง
มติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดแล้ว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนด 
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะ 
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม ในตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค่าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี 
ต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรื่องตามลำดับข้อเฉพาะที่ 
มีการแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและ
ต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่น เดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา
ท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ 45 วรรค 3 และข้อ 49 วรรค 1  
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
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ดังนั้นการแปรญัตตจิะต้องกำหนดระยะเวลาหลังจากนี้ไป 24 ชั่วโมง เพ่ือเปิดโอกาส
ให้สมาชิกยื่นคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติและคณะกรรมการแปร
ญัตติต้องประชมุกันวา่จะตัดหรือไม่ตัด  พร้อมรายงานทำบันทึกความคิดเห็น  เมื่อ 
เสร็จสิ้นแล้วนำรายงานดังกล่าวยื่นต่อประธานสภาฯ  ส่วนประธานสภาฯ ต้องส่ง
ให้กับสมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนจะมีประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 
3 ต่อไป  ดังนั ้นให้เสนอคำแปรญัตติในวันที ่ 10-13 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมแห่งนี้ เริ ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น.ของวันนี้ จนถึงวันที่13 สิงหาคม เวลา 
15.00 น. ให้คณะกรรมการแปรญัตติพร้อมกันที่ห้องประชุมแห่งนี้   

ที่ประชุม  รับทราบ 
คณะกรรมการแปรญัตติ เห็นด้วยกับวัน เวลา ดังกล่าว 
ประธานสภาฯ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 

2/2564 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  เพ่ือประชุมพิจารณาในวาระท่ี 2             
การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายและการแปรญัตติ วาระที่ 3 เวลา 10.00 น.  
การแต่งกายชุดสุภาพที่ประชุมเห็นด้วยตรงกันหรือไม่ 

ที่ประชุม  เห็นด้วยตามที่ประธานสภา ฯ แจ้งนัดประชุม 
ประธานสภาฯ  สำหรับวันนี้เลิกการประชุมเพียงแค่นี้ 
   ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
  

                ประกอบ มาศโอสถ 
(นายประกอบ มาศโอสถ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
ผู้จดรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายอารี  สุวรรณ์มณี 
3. นายสมพร  จันทร์แจ่ม 
4. นายสายัญ  ทิพย์สุราษฎร์ 
5. นายประทิพย์  ศรีงาม 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ 2)                         
ครั้งที่ 1/2564 เวลา 10.00-13.00 น.  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2564 
 
 
           พิสัย  ศรีเมือง 

 (นายพิสัย  ศรีเมือง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 


