
สําเนา 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันท่ี  ๒๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก 

******************** 
ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายนพรัตน  จานดี ประธานสภาฯ นพรัตน  จานดี  
๒ นายธนาธิป  รินไธสง ส.อบต. หมูท่ี ๑๒ ธนาธิป  รินไธสง  
๓ นายเชาว  พ่ึงน้ํา เลขานุการสภาฯ เชาว  พ่ึงน้ํา  
๔ นางอวยพร  โคงอาภาส ส.อบต. หมูท่ี ๑ อวยพร  โคงอาภาส  
๕ นายคําผิน  ดีไว ส.อบต.หมูท่ี ๒ คําผิน  ดีไว  
๖ นายสังคม  พลแสน ส.อบต.หมูท่ี ๒ สังคม  พลแสน  
๗ นางสาวกรวรรณ พงษภักดี ส.อบต.หมูท่ี ๓ กรวรรณ พงษภักดี  
๘ นายวิวัฒน  ศรีซาคํา ส.อบต. หมูท่ี ๔ วิวัฒน  ศรีซาคํา  
๙ นายสัญญา  เอ้ือไธสง ส.อบต.หมูท่ี ๕ สัญญา  เอ้ือไธสง  

๑๐ นางปราณี  ม่ันคง ส.อบต.หมูท่ี ๖ ปราณี  ม่ันคง  
๑๑ นางสิรินภากร  อือตระกูล ส.อบต.หมูท่ี ๖ สิรินภากร  อือตระกูล  
๑๒ นางอุนเรือน  พลสงคราม ส.อบต.หมูท่ี ๗ อุนเรือน  พลสงคราม  
๑๓ นางบังอร  คลายคลึงมี ส.อบต.หมูท่ี ๗ บังอร  คลายคลึงมี  
๑๔ นางละอองศรี  มนกา ส.อบต.หมูท่ี ๘ ละอองศรี  มนกา  
๑๕ นางลาวัลย  กิติสกนธ ส.อบต. หมูท่ี ๘ ลาวัลย  กิติสกนธ  
๑๖ นายสัย  ทองทาบ ส.อบต.หมูท่ี ๙ สัย  ทองทาบ  
๑๗ นายสมพงษ  ยินดี ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ สมพงษ  ยินดี  
๑๘ นายตี่  ชางจันทึก ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ ตี่  ชางจันทึก  
๑๙ นางสมประสงค  สิงหทอง ส.อบต.หมูท่ี ๑๓ สมประสงค  สิงหทอง  

 
ผูไมเขาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

     

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายมีชัย  มุงลา นายก อบต. มีชัย  มุงลา  
๒ นายรุงชัย  ดอมไธสง รองนายก อบต. รุงชัย  ดอมไธสง  
๓ นายเสกสรร  ฉวีวงศ รองนายก อบต. เสกสรร  ฉวีวงศ  
๔ นางสาวคณิต  แยมกลาง รองปลัด อบต. คณิต  แยมกลาง  
๕ นางชนนี แสงเชื่อมตระกูล ผูอํานวยการกองคลัง ชนนี  แสงเชื่อมตระกูล  
๖ นายณัฐชัย  บุตรสําราญ หัวหนาสํานักปลัด ณัฐชัย  บุตรสําราญ  
๗ นายฉัตรมงคล  ม่ันคง ผูอํานวยการกองชาง ฉัตรมงคล  ม่ันคง  
๘ นางทิพยประภา พันธุเหล็ก นักพัฒนาชุมชน ทิพยประภา พันธุเหล็ก  
๙ นายชัยภัทร  พัฒนะแสง นักวิเคราะหนโยบายฯ ชัยภัทร  พัฒนะแสง  

๑๐ นายสุริยงค   พรมจันทร นักวิชาการศึกษาฯ สุริยงค  พรมจันทร  
๑๑ นายณัฐชา  พลดงนอก เจาพนักงานธุรการ ณัฐชา  พลดงนอก  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอม  เลขานุการไดตรวจนับองคประชุมสภาครบองคประชุม  จึงแจงใหสมาชิกสภาเขาหอง
ประชุม  เลขานุการสภาไดเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  นายนพรัตน  จานดี   กลาวเปด
ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           เม่ือวันท่ี ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายนพรัตน จานด ี  ขอเชิญทานกรรมการตรวจรายงานการประชุม และขอใหชี้แจงผลการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุม 

นางละอองศรี  มนกา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดตรวจสําเนา 
ประธานตรวจฯ   รายงานการประชุมแลว ปรากฏวาไมมีการแกไขขอความแตอยางใด  คณะกรรมการตรวจ 

รายงานการประชุม  จึงขอรับรองรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ/เพ่ือพิจารณา 
   3.1  การพิจารณารางขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุม การเล้ียงสัตว  
   หรือการปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 
นายนพรัตน  จานด ี  ขอเชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเรื่องการออกขอบัญญัติฯ  ไดชี้แจงดวยครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

นายณัฐชัย  บุตรสําราญ  กราบเรียนทานประธานสภา  และสมาชิกสภา  ท่ีเคารพทุกทาน  ผมขอนําเรียน 
หัวหนาสํานักปลัด ถึงหลักการและเหตุผลในการออกบัญญัติ เรื่อง การควบคุม การเลี้ยง หรือการปลอยสุนัข 

และแมว พ.ศ.2563 
หลักการ คือ เพ่ือใหมีขอบัญญัติ วาดวยการควบคุม การเลี้ยง หรือการปลอยสุนัข

และแมว พ.ศ.2563  เหตุผล คือ การควบคุม การเลี้ยง หรือการปลอยสุนัขและแมว  ให
เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนท่ีในชุมชนจะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอน
รําคาญจากสุนัขและแมว  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการ
ดํารงชีพของประชาชน และสามารถปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบา หรือโรคระบาดท่ี
เกิดจากสุนัขและแมว  ประกอบกับมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535  ไดกําหนดใหอํานาจราชการสวนทองถ่ินในการตราขอกําหนดของทองถ่ิน เพ่ือ
ประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถ่ิน หรือเพ่ือปองกันกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมี
อํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของพ้ืนท่ีในเขตอํานาจ
ของราชการสวนทองถ่ินนั้น  เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวและอาจกําหนดให
เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนท่ี
กําหนด หรือเปนเขตท่ีการเลี้ยง หรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทภายใตมาตรการ
อยางใดอยางหนึ่งก็ได  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกสมควรกําหนดเขต
ควบคุมการเลี้ยง หรือปลอยสุนัขและแมว  จึงตราขอบัญญัตินี้  ก็ขอใหทุกทานไดตรวจสอบ
รางขอบัญญัติฯ ท่ีแจกใหทุกทานเพ่ือประกอบการพิจารณาขอขอบคุณ 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 

   3.2  การพิจารณารางขอบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2563 
นายนพรัตน  จานด ี  ขอเชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเรื่องการออกขอบัญญัติฯ  ไดชี้แจงดวยครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

นายณัฐชัย  บุตรสําราญ  กราบเรียนทานประธานสภา  และสมาชิกสภา  ท่ีเคารพทุกทาน  ผมขอนําเรียน 
หัวหนาสํานักปลัด ถึงหลักการและเหตุผลในการออกบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2563 

หลักการ คือ เพ่ือใหมีขอบัญญัติ วาดวยการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2563  โดยใหการขุดดินและถมดินในเขตพ้ืนท่ีตําบลกระเบื้องนอกเปนไปโดยความถูกตอง
ตามหลักวิชาการ  ปองกันอันตรายอันเกิดแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ตลอดจน
การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2563  

เหตุผล คือ ดวยพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2563 มาตรา 3(5) 
มาตรา 7  มาตรา 8 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 26  ไดกําหนดใหทองถ่ินมี
อํานาจออกบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องการขุดดินและถมดินเพ่ิมเติมจากท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวง  โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 
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   และในกรณีท่ีไดมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใดไวแลว  ถาตอมามีการออก 

กฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น  ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนท่ีขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนท่ีไมขัดแยงกับ
กฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกบัญญัติทองถ่ินใหม แตตองไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ  สวนคาธรรมเนียมหรือคาปรับผูฝาฝนให
เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  จึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2563  ขอใหทุกทานตรวจดูรางขอบัญญัติฯ ท่ีแจกให
ประกอบการพิจารณาขอขอบคุณ 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 

   3.3  การพิจารณารางขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
       พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1  วาระข้ันรับหลักการ 

นายนพรัตน  จานด ี  ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก ไดยื่นญัตติขอใหสภาฯ 
ประธานสภา พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ขอเชิญทาน

นายก อบต. ไดแถลงตอสภาเพ่ือพิจารณาตอไปครับ 

นายก อบต.   เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายมีชัย  มุงลา กระเบื้องนอกทุกทาน  บัดนี้ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกจะได

เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองคการบริหารสวนตําบลจึงขอแถลง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และ
นโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. สถานการณคลังในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
      ๑.๑  งบประมาณรายจายท่ัวไป  ในปงบประมาณ .ศ. ๒๕๖3  ณ วันท่ี 2๑ 

สิงหาคม  ๒๕๖3  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะทางการเงิน  ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,241,741.69  บาท 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม  จํานวน  11,518,497.89  บาท 
 ๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,303,153.84 บาท 
 ๑.๑.๔ รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  
จํานวน ๐ โครงการ 
 ๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน 8 
โครงการ รวม 1,477,084.00 บาท 
 ๑.๒  เงินกูคงคาง  จํานวน  ๐  บาท 
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๒.  การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ  ๒๕๖3  ณ  วันท่ี 21  สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖3   
     (๑)  รายรับจริง  จํานวน  ๔2,603,441.74  บาท  ประกอบดวย 
  - หมวดภาษีอากร  จํานวน  4,206,.48  บาท 

 - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   
            จํานวน 81,244.00 บาท 

- หมวดรายไดจากทรัพยสิน  จํานวน  396,857.44 บาท 
- หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   
จํานวน ๑,836,256.00 บาท 
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  จํานวน  ๑00,378.๐๐  บาท 
- หมวดรายไดจากทุน  จํานวน  ๐ บาท 
- หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน  ๑5,795,750.61  บาท 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  ๒4,388,749.๒1 บาท 

       (๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน    
               185,208.10  บาท 
       (๓)  รายจายจริง  จํานวน  36,439,817.๘9  บาท ประกอบดวย 
    - งบกลาง จํานวน ๑5,782,658.06  บาท 
    - งบบุคลากร จํานวน ๘,886,048.๐๐  บาท 
    - งบดําเนินงาน จํานวน ๕,848,921.83 บาท 
    - งบลงทุน  จํานวน  4,286,670.00  บาท 
    - งบรายจายอ่ืน จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
    - งบเงินอุดหนุน  จํานวน  ๑,๖35,520.๐๐  บาท  
        (๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
จํานวน  185,208.10 บาท 
        (๕) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 5,659,940.๐๐ บาท  
        (๖) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  ๐ บาท 
        (๗) รายจายท่ีจายจากเงินกู  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 

    ๓.  รายจายตามแผนงาน 
          ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  ๑3,699,44๐.๐๐  บาท 
      - งบบุคลากร  จํานวน  ๘,550,840.๐๐  บาท 
      - งบดําเนินงาน  จํานวน  4,790,600.๐๐ บาท 
      - งบลงทุน  จํานวน  305,0๐๐.๐๐  บาท 
      - งบรายจายอ่ืน  จํานวน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
      - งบเงินอุดหนุน  จํานวน  ๓3,๐๐๐.๐๐ บาท 
          ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จํานวน  316,๐๐๐ บาท 
      - งบดําเนินงาน  จํานวน  210,๐๐๐ บาท 
      - งบลงทุน  จํานวน  106,๐๐๐ บาท 
 
 
 



- 6 - 
 
          ๓.๓  แผนงานการศึกษา  จํานวน  7,785,848  บาท 
      - งบบุคลากร  จํานวน  2,772,720  บาท 
      - งบดําเนินงาน  จํานวน  ๒,866,828  บาท 
      - งบลงทุน  จํานวน  338,3๐๐  บาท 
      - งบเงินอุดหนุน  จํานวน  ๑,808,๐๐๐  บาท 
           ๓.๔  แผนงานดานสาธารณสุข  จํานวน  74๐,๐๐๐  บาท 
      - งบดําเนินงาน  จํานวน  180,๐๐๐  บาท 
      - งบลงทุน  จํานวน  300,000  บาท  
      - เงินอุดหนุน  จํานวน  2๖๐,๐๐๐  บาท 
           ๓.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห  ๑,451,700  บาท 
      - งบบุคลากร  จํานวน  ๙51,70๐  บาท 
      - งบดําเนินงาน  จํานวน  500,๐๐๐  บาท 
           ๓.๖  แผนงานเคหะและชุมชน  จํานวน  ๗,849,900  บาท 
      - งบบุคลากร  จํานวน  ๒,210,400  บาท 
      - งบดําเนินงาน  จํานวน  819,๐๐๐  บาท 
      - งบลงทุน  จํานวน  ๔,320,5๐๐  บาท 
      - เงินอุดหนุน  จํานวน  500,000  บาท 
           ๓.๗  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

                       จํานวน  190,๐๐๐  บาท 
  - งบดําเนินงาน  จํานวน  190,๐๐๐  บาท 
       ๓.8  แผนงานการเกษตร  จํานวน  105,๐๐๐  บาท 
  - งบดําเนินงาน  จํานวน  105,๐๐๐  บาท 
       ๓.9 แผนงานการพาณิชย  จํานวน  ๑,349,9๐๐  บาท 
  - งบดําเนินงาน  จํานวน  ๑,๓06,๐๐  บาท 
  - งบลงทุน  จํานวน  43,๐๐๐ บาท 
       ๓.๑0 แผนงานงบกลาง  จํานวน  ๑7,232,212  บาท 
  - งบกลาง  จํานวน  ๑7,232,212  บาท 
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นายนพรัตน  จานด ี  ตามท่ีนายกมีชัย  มุงลา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
ประธานสภา  เจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงในรายละเอียดการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ใหทานสมาชิก อบต.  ทราบ  มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือ 
ขอซักถามหรือไมครับ 

    เรียนทานสมาชิกท่ีเคารพ  กอนท่ีจะลงมติเห็นชอบการรับรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ในวาระท่ี ๑  ข้ันรับหลักการ  ผมขอให 
ทานปลัด อบต. ไดชี้แจงในระเบียบ  กฎหมาย  ท่ีเก่ียวของใหสภาฯ ทราบ  ขอเชิญครับ 

รองปลัด อบต.   กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก อบต. ท่ีเคารพทุกทาน  สําหรับ 
นางสาวคณิต  แยมกลาง ข้ันตอนในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖4  มีระเบียบฯ  และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
-  มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหจัดทําเปนขอบัญญัติท่ีจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

-  ระเบียบกระกรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ดังนี้ 

   ขอ  ๔๕  วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไมได  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

   ขอ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
หรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง  สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

    ขอ  ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

     ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดวรรคหนึ่ง  ผูบริการ
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นสมควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคํา
แปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

     ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอคําแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทาย
ระเบียบนี้   

      ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได 
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นายนพรัตน จานดี    ตามท่ีทานรองปลัด อบต. ไดชี้แจงระเบียบฯ กฎหมายท่ีเก่ียวของใหทราบแลว  
ประธานสภา    มีทานใดสงสัยหรือไม  ถาไมมีผมจะขอมติในท่ีประชุมแหงนี้วามีทานใดเห็นชอบในข้ัน 

รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ขอใหยกมือ 
ข้ึนครับ 

ท่ีประชุม   -  เห็นชอบ ๑9  เสียง 
    -  ไมเห็นชอบ    ๐  เสียง 
    -  งดออกเสียง    ๐  เสียง 
   *  หมายเหตุ สมาชิก อบต. เขาประชุม  จํานวน  ๑9  คน  ท่ีประชุมฯ  เห็นชอบข้ันรับ 

หลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                   
 เปนเอกฉันท  เวลา  ๑3.00 น. 

3.4  การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ 

นายนพรัตน  จานด ี  ทานสมาชิก อบต. ทุกทาน  ตอไปเปนข้ันตอนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภา  มีขอกฎหมาย และระเบียบฯ  ท่ีเก่ียวของอยางไร  ขอเชิญรองปลัด อบต. ชี้แจงครับ 

รองปลัด อบต.   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก  ท่ีเคารพทุกทาน  ระเบียบเก่ียวกับ 
นางสาวคณิต  แยมกลาง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  มีดังนี้ 
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๗ (และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถ่ิน 
มี ๒ ประเภท  คือ 
                ๑.  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวน
ไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน ขอ  ๑๐๕ ภายใตขอบังคับ ขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๖  
สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ  ตาม
ความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน 
  ๒.  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับ ขอ 
๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน  แลวกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอใหสมาชิกสภา
ทองถ่ิน เปนผูรับรอง ๒ คน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

ประธานสภาฯ   ทานสมาชิกไดรับฟงการชี้แจงจากทานรองปลัด อบต. แลว  ขอใหทานสมาชิก  
นายนพรัตน  จานด ี ไดเสนอวาจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนเทาใด  ขอเชิญเสนอครับ 

นายเชาว  พ่ึงน้ํา  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก ท่ีเคารพทุกทาน  ผมขอเสนอให 
ส.อบต.หมูท่ี 9  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕  คน 

นายนพรัตน  จานด ี  มีสมาชิกทานใดจะเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไมครับ 
ประธานสภา  ถาไมมี  สรุปวาใหคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕  คน โดยใหคัดเลือกท่ีละ           

๑ คน และใหมีผูรับรอง จํานวน ๒ คน 
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นางละอองศรี  มนกา  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ  ดิฉันนางละอองศรี  มนกา  สมาชิก อบต.  
ส.อบต.หมูท่ี 8   หมูท่ี 8  ขอเสนอ  นายคําผิน  ไว  ส.อบต. หมูท่ี ๒   

นายนพรัตน  จานด ี  มีทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑  อีกหรือไมครับ  ถาไมมี 
ประธานสภา  ผมขอผูรับรอง ๒ ทานครับ 
     ผูรับรอง คือ   ๑. นายสังคม  พลแสน   ส.อบต. หมูท่ี 2 
              ๒.นางสิรินภากร  อือตระกูล   ส.อบต. หมูท่ี 6 
    สรุป  นายคําผิน  ดีไว  ส.อบต. หมูท่ี ๒  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๑ 

นางสมประสงค  สิงหทอง กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ  ดิฉันนางสมประสงค  สิงหทอง  สมาชิก อบต.  
ส.อบต.หมูท่ี 13  หมูท่ี 13  ขอเสนอ  นางละอองศรี  มนกา  ส.อบต. หมูท่ี 8   

นายนพรัตน  จานด ี  มีทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  อีกหรือไมครับ  ถาไมมี 
ประธานสภา  ผมขอผูรับรอง ๒ ทานครับ 
     ผูรับรอง คือ   ๑. นางอุนเรือน  พลสงคราม   ส.อบต. หมูท่ี 7 
              ๒.นางสาวอวยพร  โคงอาภาส  ส.อบต. หมูท่ี 1 
    สรุป  นางละอองศรี  มนกา ส.อบต.หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 2 

นายสัย  ทองทาบ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ  ผมนายสัย  ทองทาบ  สมาชิก อบต.  
ส.อบต.หมูท่ี 9  หมูท่ี 9  ขอเสนอ  นางอุนเรือน  พลสงคราม  ส.อบต. หมูท่ี 7   

นายนพรัตน  จานด ี  มีทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  อีกหรือไมครับ  ถาไมมี 
ประธานสภา  ผมขอผูรับรอง ๒ ทานครับ 
     ผูรับรอง คือ   ๑. นางกรวรรณ  พงษภักดี   ส.อบต. หมูท่ี 3 
              ๒.นางลาวัลย  กิติสกนธ   ส.อบต. หมูท่ี 8 
    สรุป นางอุนเรือน พลสงคราม ส.อบต.หมู 7 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นางสิรินภากร  อือตระกูล กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ  ดิฉันนางสิรินภากร  อือตระกูล  สมาชิก อบต.  
ส.อบต.หมูท่ี 6  หมูท่ี 6  ขอเสนอ  นายสังคม  พลแสน  ส.อบต. หมูท่ี 2   

นายนพรัตน  จานด ี  มีทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  อีกหรือไมครับ  ถาไมมี 
ประธานสภา  ผมขอผูรับรอง ๒ ทานครับ 
     ผูรับรอง คือ   ๑. นางปราณี  ม่ันคง   ส.อบต. หมูท่ี 6 
              ๒.นางบังอร คลายคลึงมี   ส.อบต. หมูท่ี 7 
    สรุป  นายสังคม  พลแสน ส.อบต.หมูท่ี 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 4 

นางปราณี  ม่ันคง  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ  ดิฉันนางปราณี  ม่ันคง  สมาชิก อบต.  
ส.อบต.หมูท่ี 6  หมูท่ี 6  ขอเสนอ  นางสมประสงค  สิงหทอง  ส.อบต. หมูท่ี 13   
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นายนพรัตน  จานด ี  มีทานใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  อีกหรือไมครับ  ถาไมมี 
ประธานสภา  ผมขอผูรับรอง ๒ ทานครับ 
     ผูรับรอง คือ   ๑. นายตี๋  ชางจันทึก   ส.อบต. หมูท่ี 11 
              ๒.นายสมพงษ  ยินดี   ส.อบต. หมูท่ี 11 
   สรุป  นางสมประสงค สิงหทอง ส.อบต.หมูท่ี 13 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 5 

ทานสมาชิกทุกทานครับ  บัดนี้เราก็ไดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครบท้ัง ๕  คน  แลว  ดังนี้ 

๑. นายคําผิน  ดีไว  ส.อบต. หมูท่ี ๒ 
๒. นางละอองศรี  มนกา  ส.อบต. หมูท่ี 8 
๓. นางอุนเรือน  พลสงคราม ส.อบต. หมูท่ี 7 
๔. นายสังคม  พลแสน  ส.อบต. หมูท่ี 2 
๕. นางสมประสงค  สิงหทอง ส.อบต. หมูท่ี 13 
ซ่ึงผมก็จะใหฝายเลขานุการสภาฯ  เปนผูนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   

เพ่ือใหทําการเลือกประธานคณะกรรมการฯ  และเลขานุการคณะกรรมการฯ  ตอไปก็จะ
เปนการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ในการรับคําแปรญัตติ  ขอเชิญทานรองปลัด อบต. 
ชี้แจงระเบียบฯ กฎหมาย  ท่ีเก่ียวกับการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการยื่นคําขอ          
แปรญัตติ  ขอเชิญครับ     

นางสาวคณิต  แยมกลาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  ตามขอ ๔๕ วรรคสอง ญัตติ 
รองปลัด อบต.  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และใน 

การพิจารณาวาระสอง  ใหกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอแปรญัตติไวไมนอยกวา             
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ นั้น 

นายนพรัตน  จานด ี  ตามท่ีทานรองปลัด อบต.ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมายเก่ียวกับระยะเวลา 
ประธานสภา  เสนอคําแปรญัตตินั้น  ผมขอแจงใหท่ีประชุมทราบ  วันท่ีคณะกรรมการจะรอ 

รับคําแปรญัตติจากทานสมาชิกผมขอกําหนดวันท่ี 2๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา 13.๓๐ น.  
22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ หองประชุมสภา อบต.กระเบื้องนอก  
วันนี้ก็เปนการประชุมเพ่ือรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 แลว   
สวนวันท่ีจะแปรญัตติและลงมติเห็นชอบบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 นั้น  ผมขอนัดวันท่ี 24  สิงหาคม ๒๕๖3  เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ หอง
ประชุมสภา อบต.กระเบื้องนอก  ทานสมาชิกหรือทานผูบริหารมีอะไรจะเสนอใน ท่ีประชุม
อีกหรือไมครับ 

นายก  อบต.   เรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิก อบต. ท่ีเคารพทุกทาน  กอนอ่ืนผม 
นายมีชัย  มุงลา  ตองขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดพิจารณารับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖4  ผมจะบริหารงบประมาณใหเปนไปดวยความโปรงใส แกไขปญหา
ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตําบลกระเบื้อง
นอก 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.5  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายนพรัตน  จานด ี  สําหรับในการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563     
ประธานสภา  ขอใหทางเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจง  ขอเชิญครับ 

นางสาวคณิต  แยมกลาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  ดิฉันขอชี้แจงเก่ียวกับการขอโอน 
รองปลัด อบต.  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  คือ เนื่องจากไดรับหนังสือรองทุกข 

จากประชาชนบานโนนมันแกว หมูท่ี 12 วาไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไปมา             
เขาหมูบาน  องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกจึงอยากขอโอนงบประมาณเพ่ือ 
ชวยเหลือประชาชนดังนี้ 
โอนลด จากแผนบริหารงานท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภทคาใชจายในการ 
 เลือกตั้ง ตั้งไว 800,000 บาท โอนลด  226,000 บาท คงเหลือ  574,000 บาท 
 ตั้งรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง   
 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางถึงคุมโนนมันแกวนอย หมู 12 
 งบประมาณ  226,000 บาท       
เนื่องจากงบประมาณท่ีขอโอนลด  คาดวาจะไมไดใชในปงบประมาณ พ.ศ.2563  

นายนพรัตน  จานด ี  ตามท่ีทานรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงแลว  มีทานใดเห็นเปน     
ประธานสภา  อยางไรบางครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี) 
นายนพรัตน  จานด ี  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีทานใดจะเสนอหรือแจงเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไมครับ 
ประธานสภาฯ  

นายมีชัย  มุงลา  กราบเรียนทานประธานสภา  และสมาชิกสภา  ท่ีเคารพทุกทาน  ผมมีเรื่องอ่ืน ๆ   
นายก อบต. ท่ีจะแจงใหทุกทานไดทราบ  ดังนี้ 

1. องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกไดดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ินเสร็จเรียบรอยแลว  ไดจํานวน  2  คน  คือ 
1.1 นางวรนุช  ดอกไธสง    หมูท่ี 2 
1.2 นางสาวโฉมสอางค  ดาวไธสง หมูท่ี 4 

2.  การออกหนวยบริการอําเภอเมืองยางยิ้ม...เคลื่อนท่ี  ณ ศาลาประชาคม  
บานหนองคนหัว  หมูท่ี 7  ในวันท่ี 27  สิงหาคม  2563 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ทานสมาชิกทานใดจะเสนอหรือซักถามในเรื่องอ่ืน ๆหรือไมครับ 
นายนพรัตน  จานด ี ถาไมมีผมขอปดประชุม 
    ปดประชุมเวลา ๑3.0๐ น. 

 



                                   สําเนาถูกตอง           สําเนาถูกตอง 
      

   (ลงชื่อ)       นพรัตน   จานดี     (ลงชื่อ)       เชาว  พ่ึงน้ํา                      
(นายนพรัตน     จานดี)        (นายเชาว   พ่ึงน้ํา) 

     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
 
เรียน  ประธานสภาฯ 

- คณะกรรมการตรวยรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวแลวเปนไปอยางถูกตอง
และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                   (ลงชื่อ  ละอองศรี  มนกา   ประธานกรรมการ 
     (นางละอองศรี  มนกา) 

(ลงชื่อ)    อุนเรือน  พลสงคราม  กรรมการ   (ลงชื่อ)    สมประสงค  สิงหทอง      กรรมการ 
         (นางอุนเรือน  พลสงคราม)                       (นางสมประสงค  สิงหทอง) 

(ลงชื่อ)    สัญญา  เอ้ือไธสง   กรรมการ   (ลงชื่อ)      คําผิน   ดีไว)          กรรมการ 
 (นายสัญญา  เอ้ือไธสง)      (นายคําผิน   ดีไว) 
 

- ทราบ 
              (ลงชื่อ)        นพรัตน  จานดี       

    (นายนพรัตน  จานดี) 
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 

วันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 


