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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม   ประจำป   ๒๕๖๔  ครั้งท่ี ๑  
เม่ือวันท่ี   ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
------------------------------------------------------------------ 

 

ผูมาประชุม 
 

๑.  นายธนกฤต  สวนบุญ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
๒. นายสมคิด  ขันธคำ           รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง    
๓.  นายพูนสิน  บุญค้ำชู           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑ 
๔.  นางดวงรตัน            มินา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๒ 
๕.  นางสาวจาระว ี ธรรมจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๒ 
๖.  นางสาวรัตนากร ขันตาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๔ 
๗.  นางสาวพิกุลทอง แกวอ่ิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๔ 
๘.  นายบุญแทน  ปาเขียว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๖ 
๙.  นายพรพิพัฒน  ขัดแสนจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๗ 
๑๐. นายสุนทร  เมฆอากาศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๗ 
๑๑. นายวิชติ  ฉาใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๘ 
๑๒. นายสุนทร  ดวงสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๘ 
๑๓. นายพิสษิฐ             ตาจา              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๙   
๑๔. นายสมเดช  คำปนปู  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑๐ 
๑๕. นางวรพิมพดาว อินถา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑๐ 
 

 

ผูไมมาประชุม  
(ไมมี) 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายวทิยา  กันกา  นายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
๒. นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ ปลัดองคการบรหิารสวนตำบลปาแดง 
๓. นายทินทิวากรณ       ดอกเก๋ียง หัวหนาสำนักปลัด 
๔. นางวรกัลยา             สุดสาย            ผูอำนวยการกองคลัง   
๕. นายสมชาย  คูหา  ผูอำนวยการกองชาง 
๖. นางสาวเอมรัช    หงษรอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๗. นางสาวรัตนชยา        มินา  เจาพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  
 

                               เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุม     นายธนกฤต  สวนบุญ  ประธานสภาองคการ 
   บริหารสวนตำบลปาแดง   กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ 
                               วาระตาง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
   ๑.๑ การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 
                              สาม    ประจำป  ๒๕๖๔ 
ประธานสภาอบต.        ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  มีมติในการประชุมสภาองคการบริหาร 

 สวนตำบลปาแดง สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง  ครั้งท่ี ๑ ประจำป  ๒๕๖๔     เม่ือวันท่ี 
 ๒๒  กุมภาพันธ   ๒๕๖๔ กำหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจำป 
 ๒๕๖๔    ตั้งแตวันท่ี  ๑๖ - ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔   มีกำหนดระยะเวลา   ๑๕  วัน  
          ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในขอ  ๒๒  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
          ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  
          ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม   
          ประจำป ๒๕๖๔  ตั้งแตวันท่ี  ๑๖ – ๓๐  สิงหาคม     ๒๕๖๔     

มติท่ีประชุม           รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง   สมัยวิสามัญ   
                             สมัยท่ี  ๑   ครั้งท่ี ๓   ประจำป ๒๕๖๔    วันท่ี  ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๖๔ 
เลขานุการสภาฯ      รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงสมัยวิสามัญ   สมัยท่ี ๑  
  ครั้งท่ี  ๓  ประจำป ๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี  ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๖๔ จำนวน  ๙  หนา  
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาว    
  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕ / ๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี   ๒   กรกฎาคม    ๒๕๖๔  แลว  
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไมไดแกไขหรือเพ่ิมเติมถอยคำในรายงาน 
          การประชุมแตอยางใด 
  และเลขานุการสภาไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
  ตรวจสอบและพิจารณาแลว หากมีการแกไขหรือเพ่ิมเติม ขอใหแจงในท่ีประชุมเพ่ือ 
  ฝายเลขานุการสภาจะดำเนินการตอไป 
ประธานสภาอบต.  ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาว  มีผูใดจะแกไขหรือ 
  เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม 
                               (ท่ีประชุมไมมีผูใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม)    
                         จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยเอกฉันท 
                               รับรอง    ๑๔   เสียง  ไมรับรอง     -     เสยีง  งดออกเสียง    ๑     เสียง  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทูถาม 
   (ไมมี) 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
   (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
๕.๑ พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภา            ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
“ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดำเนินการตามข้ันตอน   ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทำรางแผนพัฒนา     

ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาท่ี
เพ่ิมเติม สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวนัท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดงชี้แจงรายละเอียดการเพ่ิมเติม 
                               แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในครั้งนี้  ใหสภาฯ ทราบ 
นายกอบต.ปาแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนดใหองคการ
บริหารสวนตำบล จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  ซ่ึงมุงเนนให
เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 
พัฒนาองคการบริหารสวนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลเปนผูพิจารณานำโครงการมาจัดทำเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑๑  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑๑  พ.ศ. ๒๕๖๔  และใหผูบริหารทองถ่ินนำเสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลปาแดงใหความเห็นชอบ ท้ังนี้เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินของอบต. 
สนองตอบความตองการของประชาชนและแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังใหแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล จึงจำเปนตองเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)   ในสวนรายละเอียดโครงการพัฒนา  ซ่ึงสรุปรายละเอียดดังนี้ 
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 แบบ ผ.๐๒  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑) โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
    ถนนสายบานปาแดง ม.๒ เชื่อมบานหนองแขม ม. ๑ 
    งบประมาณ   ๑๐0,000.00  บาท   (ป ๒๕๖๕) 
๒) โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
    ถนนสายบานหนองแขม ม.๑ เชื่อมบานดอนดี ต.กาญจนา 
    งบประมาณ   ๒๐0,000.00  บาท   (ป ๒๕๖๕) 
๓) โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
    ถนนสายบานหนองแขม ม.๑ เชื่อมบานหัวฝาย ต.กาญจนา 
    งบประมาณ   ๑๐0,000.00  บาท   (ป ๒๕๖๕) 

๒. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 
๑) โครงการคุมครองผูบริโภคจากสารปนเปอนในอาหาร 
    งบประมาณ   ๕,000.00  บาท   (ป ๒๕๖๕) 
๑.๒ แผนงานความเขมแข็งของชุมชน 
๑) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปาแดง 
    งบประมาณ   ๑๐,000.00  บาท   (ป ๒๕๖๕) 
๒) โครงการหนูนอยรักษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
    งบประมาณ   ๑๐,000.00  บาท   (ป ๒๕๖๕) 

๓. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๑) โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
    งบประมาณ   ๒๐,000.00  บาท   (ป ๒๕๖๕) 

แบบ ผ.๐๓  บัญชีครุภัณฑ 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน   หมวดครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑอ่ืน 
๑) เตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก  จำนวน  ๑  เตา  

สำหรับใชกำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี ม. ๔, ม.๕ , ม.๖, ม. ๗ และ ม.๘ 
-มีความสามารถในการเผาขยะไดปริมาณไมต่ำกวา ๖๐๐ กิโลกรัม / 
 ๘ ชั่วโมง 
-เตาเผาไมตองใชน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแกส 
-ใชการจุดเตาดวยเศษขยะหรือไมแหง  
งบประมาณ   ๒๕0,000  บาท   (ป ๒๕๖๕) 

           (รายละเอียดปรากฏตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม   
           ครั้งท่ี ๑๑  พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 
เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสยีง 
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   ๕.๒ พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. ๒๕๖๕  
                              วาระท่ีหนึ่ง  (รับหลักการ)  
ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภา  1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข 
   เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ “มาตรา ๔๖  สภาองคการบริหารสวนตำบลมี 
   อำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้   (๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ 
   บริหารสวนตำบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปและรางขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม” 
   “มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจายประจำปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของ 

องคการบริหารสวนตำบล  ใหจัดทำเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลและ 
จะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตำบลตามระเบียบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด” 
“วรรคสาม เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลว ให
เสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ  และใหนายอำเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติดังกลาว” 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 

                        ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  “ขอ ๒๓ วรรคสอง    เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณา 
                      อนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจำปแลว ใหเจาหนาท่ี 
   งบประมาณรวบรวมและจัดทำเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหาร 
   ทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนำเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี  
   ๑๕  สิงหาคม” 
   ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
               แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ขอ ๔๓ รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 
(๑) หลักการของรางขอบัญญัติ 
(๒) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบญัญัติ 
การเสนอรางขอบัญญัติใหเปนไปตามแบบทายระเบยีบนี้” 

“ขอ ๔๔ วรรคสาม การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความใน
หมวด ๔  วาดวยงบประมาณ” 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญผูบริหารอบต. เสนอรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ใหท่ีประชุมทราบ 
นายกอบต.ปาแดง ทานประธานสภาอบต.  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลปาแดง   จะไดเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงอีก
ครัง้หนึ่ง   ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลปาแดง   จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชกิทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕   ดังตอไปนี ้
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๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  ณ วันท่ี  ๓๐   กันยายน   พ.ศ. 25๖๔    
องคการบริหารสวนตำบลปาแดงมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จำนวน                    ๑๕,๘๑๘,๔๖๒.๘๖        บาท 
1.1.2 เงินสะสม             จำนวน                    ๑๓,๘๗๔,๓๓๑.๕๑        บาท 
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน                ๖,๘๙๑,๙๕๔.๘๕        บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 
         จำนวน        ๐       โครงการ                 รวม         ๐.๐๐         บาท  
1.1.5 รายการท่ีไดกันไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน    
         จำนวน        ๔       โครงการ        รวม      ๒๖,๗๕๓.๐๐  บาท 
1.2  เงินกูคงคาง   จำนวน       ๐.๐๐             บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  25๖๓   
๒.๑  รายรับจริง     จำนวน    ๒๓,๖๑๖,๓๓๔.๔๙    บาท             ประกอบดวย             
หมวดภาษีอากร               จำนวน           ๑๐๔,๕๙๕.๒๙ บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   จำนวน         ๑๔๕,๔๐๒. ๑๐ บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จำนวน            ๙๓,๒๓๑.๕๕ บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   จำนวน                ๐.๐๐   บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จำนวน                   ๘๔.๙๐   บาท 
หมวดรายไดจากทุน     จำนวน                 ๓๐๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน      ๑๓,๓๒๔,๖๔๒.๖๕   บาท 

                 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     จำนวน        ๙,๙๔๘,๐๗๘.๐๐ บาท 
๒.๒ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน   ๑,๑๗๐,๗๑๐.๐๐ บาท 
๒.๓ รายจายจริง   จำนวน     ๒๒,๕๘๑,๔๓๘.๖๔   บาท               ประกอบดวย 
งบกลาง     จำนวน        ๖,๒๙๐,๒๐๐.๖๐ บาท 
งบบุคลากร    จำนวน         ๘,๖๐๗,๒๐๐.๐๐ บาท

 งบดำเนินงาน     จำนวน         ๓,๓๓๐,๓๗๔.๐๑   บาท
 งบลงทุน     จำนวน         ๓,๗๗๑,๕๖๒.๐๐ บาท 

งบเงินอุดหนุน     จำนวน            ๕๘๒,๑๐๒.๐๓ บาท 
งบรายจายอ่ืน               จำนวน                       ๐.๐๐ บาท 
๒.๔ รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบวุัตถุประสงค  
                                                    จำนวน          ๑,๑๗๐,๗๑๐.๐๐   บาท 

            ๒.๕ มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี                
จำนวน         ๑,๖๖๑,๐๐๐.๐๐    บาท 

   ๒.๖ รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน                   ๐.๐๐ บาท 
        คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. รายรับ    รวมท้ังสิ้น ๒๕,๑๕๐,๐๐๐   บาท 
รายไดจัดเก็บเอง   รวม              ๑,๑๖๕,๕๐๐   บาท 
หมวดภาษีอากร          ๙๒๕,๐๐๐   บาท 
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หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต                   ๑๔๕,๖๐๐   บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน           ๙๕,๐๐๐   บาท  
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย             ๐.๐๐   บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                ๐.๐๐   บาท 
หมวดรายไดจากทุน                 ๕๐๐   บาท 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

        หมวดภาษีจัดสรร        รวม  ๑๓,๗๓๘,๕๐๐   บาท 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       รวม  ๑๐,๒๔๖,๐๐๐   บาท 

๒. รายจาย    รวมท้ังสิ้น ๒๕,๑๕๐,๐๐๐   บาท 
งบกลาง        ๗,๒๒๒,๖๐๐   บาท  
งบบุคลากร        ๙,๘๘๙,๖๐๐   บาท 
งบดำเนินงาน       ๔,๕๓๗,๕๐๐   บาท 
งบลงทุน        ๒,๙๖๑,๓๐๐   บาท 
งบเงินอุดหนุน         ๕๑๙,๐๐๐    บาท 
งบรายจายอ่ืน           ๒๐,๐๐๐    บาท 

      บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ดานบริหารท่ัวไป          
        แผนงานบริหารงานท่ัวไป             ๑๐,๗๕๔,๒๐๐   บาท 
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ๑๕๔,๐๐๐    บาท 
   ดานบริการชมุชนและสงัคม           
        แผนงานการศึกษา      ๑,๗๖๓,๙๐๐    บาท 
        แผนงานสาธารณสุข         ๓๑๐,๐๐๐    บาท 
        แผนงานสังคมสงเคราะห          ๓๐,๐๐๐    บาท 
        แผนงานเคหะและชุมชน        ๒๘๔,๐๐๐   บาท 
        แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                   ๙๒,๙๐๐   บาท 
        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                  ๕๕,๐๐๐    บาท 
   ดานการเศรษฐกิจ             
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                            ๔,๔๕๓,๔๐๐   บาท 
        แผนงานการเกษตร                                                   ๓๐,๐๐๐    บาท 
        แผนงานการพาณิชย                                      - บาท 
   ดานการดำเนินงานอ่ืน     
        แผนงานงบกลาง                ๗,๒๒๒,๖๐๐ บาท 
   บัดนี้ขาพเจาขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจาย 
   ท่ัวไปและรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามเอกสารท่ีสงใหทุกทานแลว 

(รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕) 
ประธานสภาอบต. เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดงไดนำเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตอท่ีประชุมเรียบรอยแลว  
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                                ดังนั้นเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับหลักการแหงรางขอบัญญัติเปนไปดวยความ 
   ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
                               ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมรับทราบ 
เลขานุการสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
               แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณนัน้” 
“ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
นั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนท่ี
สมาชกิสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว” 
“ขอ ๖๒  เม่ือไดอภปิรายไปพอสมควรแลว  ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติขอให
ปดอภิปราย  เพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบญัญัติงบประมาณหรือไม  
หรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม” 

ประธานสภาอบต.         มีทานใดประสงคจะจะอภิปรายหรือไม 
   (ไมมีสมาชิกสภาประสงคจะอภิปราย) 
   ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
   งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕  
             (ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ เปนเวลาพอสมควร)  
   เม่ือท่ีประชุมไดพิจารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยละเอียดแลว     ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหง 
   รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   หรือไม 
มติท่ีประชุม           มีมติรับหลักการโดยเอกฉันท 

รับหลักการ    ๑๔    เสียง  ไมรับหลักการ    -    เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 
 

   ๕.๒  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชมุทราบ 
เลขานุการสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
                              แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตอง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอ
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คำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมี
สมาชกิสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ” 
“ขอ ๑๐๓  (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไม
นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน” 
“ขอ ๑๐๕ ภายใตขอบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔  สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ถามีความจำเปนคณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลวเสนอรายงาน
ตอคณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา” 
“ขอ ๑๐๗  ภายใตขอบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี   ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมี
สมาชกิสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอ
ไมตองมีผูรับรอง 
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน  เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และ
ใหนำวิธีการเลือกตามขอ ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

ประธานสภาอบต. ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯเม่ือสภาทองถ่ินรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
แลวตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา บัดนี้จะเปนการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ซ่ึง
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน   
ขอมติท่ีประชุมพิจารณาวา  จะใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนก่ีคน 

นายพูนสิน บุญค้ำชู      ขอเสนอใหกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติสามคน 
   ผูรับรองไดแก  ๑)  นางสาวจาระวี  ธรรมจิตต  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๒ 
            ๒)  นางดวงรัตน   มินา          สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๒ 
ประธานสภาอบต. ผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
        (ท่ีประชุมไมมีผูใดเสนออีก) 
   ถาหากไมมีผูใดเสนอเปนอยางอ่ืนแลว  ขอมติเห็นชอบใหกำหนดจำนวน 
   คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติสามคน 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 

เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 
    

ประธานสภาอบต. ตอไปขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
โดยการเสนอชื่อทีละคน และตองมีผูรับรองอยางนอยสองคน 



10 
 
                              ขอเชิญเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  คนท่ี ๑ 
นางดวงรัตน  มินา        ขอเสนอ       นายพูนสิน  บุญค้ำชู   สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑  

ผูรับรองไดแก   ๑) นางสาวรัตนากร  ขันตาม     สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ 
                           ๒) นางสาวพิกุลทอง แกวอ่ิน     สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ 

ประธานสภาอบต. ผูใดจะเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนท่ี ๑  
                               อีกหรือไม 
        (ท่ีประชุมไมมีผูใดเสนอชื่ออีก) 

  ถาหากไมมีผูใดเสนอชื่ออีก  ถือวาท่ีประชุมเลือก นายพูนสิน  บุญค้ำชู  เปน 
                     คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  คนท่ี ๑                      

มติท่ีประชุม            มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 
เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 

 

ประธานสภาอบต. ขอเชิญเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  คนท่ี ๒ 
นายวิชิต  ฉาใจ     ขอเสนอ      นางดวงรัตน  มินา    สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๒    

ผูรับรองไดแก   ๑) นายสุนทร   เมฆอากาศ        สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี  ๗ 
                           ๒) นายพรพิพัฒน  ขัดแสนจักร    สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗                 

ประธานสภาอบต. ผูใดจะเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนท่ี ๒  
                               อีกหรือไม 
        (ท่ีประชุมไมมีผูใดเสนอชื่ออีก) 

  ถาหากไมมีผูใดเสนอชื่ออีก  ถือวาท่ีประชุมเลือก นางดวงรัตน  มินา เปน 
                     คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  คนท่ี ๒                      

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 
เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 

 

ประธานสภาอบต. ขอเชิญเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  คนท่ี ๓ 
น.ส.พิกุลทอง แกวอ่ิน    ขอเสนอ       นางวรพิมพดาว  อินถา   สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๐ 

ผูรับรองไดแก    ๑) นายวิชิต  ฉาใจ             สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี  ๘      
                            ๒) นายสุนทร  ดวงสวุรรณ    สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี  ๘ 

ประธานสภาอบต. ผูใดจะเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติคนท่ี ๓  
                               อีกหรือไม 
        (ท่ีประชุมไมมีผูใดเสนอชื่ออีก) 

  ถาหากไมมีผูใดเสนอชื่ออีก  ถือวาท่ีประชุมเลือก นางวรพิมพดาว  อินถา เปน 
                     คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  คนท่ี ๓                      

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 
เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 

 

ประธานสภาอบต. ขอประกาศใหทราบวาสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงมีมติเห็นชอบใหสมาชิก 
   สภาอบต.  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
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                         ๑. นายพูนสิน    บุญค้ำชู    เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑   
                          ๒. นางดวงรัตน       มินา    เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒    
                          ๓. นางวรพิมพดาว  อินถา   เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ 
   เม่ือไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติเรียบรอยแลว   ตามระเบียบฯ 

ขอ ๔๕ ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 
และขอ ๔๙ ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติดวย  
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร 
ญัตติ 

นายสมคิด  ขันธคำ ขอเสนอใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันท่ี  ๑๘ –  ๒๐  สิงหาคม   
   ๒๕๖๔  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๗.๐๐  น.  
ประธานสภาอบต. มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
   หากไมผูใดเสนออีก   จึงขอมติท่ีประชุมเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
   ตั้งแตวันท่ี ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๔   ถึงวันท่ี  ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๔     
                                เริม่เวลา ๐๘.๓๐   น.   ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.     

สถานท่ีเสนอคำแปรญัตติคือ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  
มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 

เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 
ประธานสภาอบต. หากผูบริหารหรือสมาชิกสภาอบต. ผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติให

เสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ีกำหนด 
และใหคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติใหประธานสภาฯทราบ 
ภายในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมาย
เก่ียวกับการแปรญัตติใหท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการสภา  ๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗       แกไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒    “มาตรา ๘๗  ในการพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการ
มิได  แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย  ซ่ึงมิไดเปนรายจายท่ีเปน
เงินสงใชตนเงินกู  ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกำหนดใหจายตามกฎหมายและในการ
พิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตำบล  การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการ
กระทำดวยประการใดๆท่ีมีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมีสวนไมวา
โดยทางตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายจะกระทำมิได” 
๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  
“ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทำไดเฉพาะการการขอลด
รายจาย หรือการขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจายและตองมีจำนวนสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ” 
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“ขอ ๖๐   หามไม ใหแปรญัตติรายจาย ข้ึนใหม  หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือ
เปลี่ยนแปลง ความประสงคของจำนวนท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคำรับรองจาก
ผูบริหารหรือคำแปรญัตตินั้นผูบรหิารเปนผูแปรญัตติ”  
“ขอ ๖๑  หามมิใหแปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซ่ึงมีขอผูกพันอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี ้

            ๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
             ๒) รายจายซ่ึงเปนจำนวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 
   ถามีปญหาวารายจายรายการใดมีความผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภา 
                     ทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด”      

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาอบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔   
“ขอ ๑๐๙  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ให
เปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน” 
ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภา  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกในวันท่ี ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา   
๐๙.๓๐  น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง เพ่ือเลือกประธาน 
กรรมการและเลขานุการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๖.๑ ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ 
                              องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปลัดอบต.ปาแดง    ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอ ๒๓  กำหนดวา  รางงบประมาณรายจายประจำปใหเสนอ
ตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ซ่ึงเปนการเรงรัดเพ่ือใหงบประมาณ
รายจายประจำปมีผลบังคับใชไดทันในวันเริ่มตนปงบประมาณ นั้น 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการจัดทำงบประมาณรายจายประจำ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการ  และแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล  โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความผาสุก  ความ
สงบและปลอดภัย รวมท้ังความเปนอยูท่ีดีของประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
และกระทรวงมหาดไทย  และเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเสนอราง
งบประมาณรายจายประจำปตอสภาทองถ่ินไดทันกำหนด ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอ ๗  ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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๑. การตั้งงบประมาณรายจายดานรายรับและดานรายจาย 
การตั้งงบประมาณดานรายรับจากรายไดท่ีจัดเก็บเองขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน ภาษีจัดสรร  และเงินอุดหนุนท่ัวไป  และการตั้งงบประมาณดานรายจายให 
กระทำตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ กฎกระทรวง  ขอบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน  
รวมท้ังแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 

๒.๑ ใหผูวาราชการจังหวัดกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล และ 
นายอำเภอกรณีองคการบริหารสวนตำบล   กำกับดูแลการปฏิบัติเพ่ือใหการเสนอ 
รางงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามระยะ 
เวลาท่ีกำหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอ ๒๓ และ ขอ ๒๔  กรณีผูบริหาร 
ทองถ่ินเสนอรางงบประมาณรายจายประจำปไมทันตามกำหนดเวลา ใหผูวาราชการ 
จังหวัดหรือนายอำเภอแลวแตกรณีตรวจสอบขอเท็จจริงเหตุท่ีเสนองบประมาณ 
รายจายประจำปไมทันหากพบวาเปนความบกพรองของผูใดใหดำเนินการตามควร 
แกกรณี  พรอมท้ังเรงรัดใหผูบริหารทองถ่ิน  เสนอรางงบประมาณรายจายประจำป 
ภายในกำหนด เวลาท่ีเห็นวาเหมาะสมเพ่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาใหแลวเสร็จกอน 
สิ้นปงบประมาณ 
     ๒.๒ ใหผูวาราชการจังหวดัหรือนายอำเภอ แนะนำและซักซอมแนวทางปฏิบัติใน 
การจดัทำงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยควรกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ และติดตามผลการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซ่ึงอาจกระทำไดโดยวิธีการประชุมชี้แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด โดยใชปฏิทินงบประมาณเปนแนวทางในการดำเนินการ  และมอบหมายใหมี
เจาหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการเฉพาะ กอน
การจัดทำงบประมาณ 
     ๒.๓ เพ่ือสอดคลองกับแนวนโยบายการแกไขปญหาการทุจริตของรัฐบาลใหบัง
เกิดผลเปนรูปธรรม  โครงการประเภทงานกอสรางใหจัดทำประมาณการคาใชจาย
โครงการ  โดยแสดงราคากลาง  คาวัสด ุครุภัณฑ  คาแรงและราคาตอหนวย  และ
ใหจัดทำเปนเอกสารแยกตางหากจากรางงบประมาณรายจายประจำป จัดสงใหสภา
ทองถ่ินพรอมกับรางงบประมาณรายจายประจำป  และจัดสงใหผูวาราชการจังหวัด
หรือนายอำเภอพรอมกับรางงบประมาณรายจายประจำปท่ีสภาใหความเห็นชอบ
แลว  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา สำหรับหลักเกณฑการคำนวณราคากลาง
งานกอสรางของทางราชการ  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครฐั 

                               (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๐๘.๒ / ว  
                                ๓๗๔๙   ลงวันท่ี   ๓๐   มิถุนายน  ๒๕๖๔ ) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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ประธานสภาอบต. ขอนัดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงสมัยสามัญท่ีสาม  ครั้งท่ีสอง  
   ประจำป ๒๕๖๔  ในวันพุธท่ี  ๒๕   สิงหาคม  ๒๕๖๔    เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  

หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง    เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระสอง (แปรญัตติ) , 
วาระสาม  (ลงมติ)   และเรื่องอ่ืน ๆ     จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาอบต. ผูใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม      
                               (ท่ีประชุมไมมีผูใดสอบถามหรือเสนอเรื่องใด) 
   เม่ือไมมีผูใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนอีก    ขอปดการประชมุ 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

          (ลงชื่อ)                         ผูบันทึกการประชุม 
          (นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ) 
        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 

 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 
    เม่ือวันท่ี..........๒๐  สงิหาคม  ๒๕๖๔............ 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นางดวงรัตน  มินา) 
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวรพิมพดาว   อินถา) 
                                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม        

 
(ลงชื่อ)                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นายพูนสิน   บุญค้ำชู) 
                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         สภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสมัย...สามัญ.... 
สมัยท่ี....สาม.....ครั้งท่ี......๒...../....๒๕๖๔...........        เม่ือวันท่ี.....๒๕     สิงหาคม    ๒๕๖๔...... 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงจึงลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗    แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔    ขอ  ๓๔ 

              (ลงชื่อ)                              ผูรับรองรายงานการประชมุ 
        (นายธนกฤต   สวนบุญ) 
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
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          (ลงชื่อ)                                                    ผูบันทึกการประชุม 
                  (นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ) 
         เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
 
 
 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 
    เม่ือวันท่ี............................................................... 
                                                         

(ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นางดวงรัตน  มินา) 
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                       

                          (ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                                                   (นางวรพิมพดาว  อินถา) 
                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                                                   
                          (ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (นายพูนสิน  บุญค้ำชู) 
                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
        สภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสมัย...สามัญ.... 
สมัยท่ี.................ครั้งท่ี.................../..........................     เม่ือวันท่ี....................................................................... 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงจึงลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗    แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔    ขอ  ๓๔ 
 
 

              (ลงชื่อ)                                                       ผูรับรองรายงานการประชุม 
           (นายธนกฤต   สวนบญุ) 
        ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 

 

(ลงชือ่)                                    ผูบันทึกการประชุม 
          (นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ) 
        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
 

 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 
    เม่ือวันท่ี..........๒๐  สงิหาคม  ๒๕๖๔............ 
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(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                                                       (นางดวงรัตน  มินา) 
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวรพิมพดาว   อินถา) 
                                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม        
 

 
                           

(ลงชื่อ)                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายพูนสิน   บุญค้ำชู) 
                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
         สภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสมัย...สามัญ.... 
สมัยท่ี....สาม.....ครั้งท่ี......๒...../....๒๕๖๔...........        เม่ือวันท่ี.....๒๕     สิงหาคม    ๒๕๖๔...... 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงจึงลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗    แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔    ขอ  ๓๔ 

 
 

              (ลงชื่อ)                               ผูรับรองรายงานการประชุม 
        (นายธนกฤต   สวนบุญ) 
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 

 
 
 
 


