
  
  

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

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

ผูเขาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชวย   พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ บุญชวย   พันธุกลวยไม  
2 นายวสันต      อินทรจันทร รองประธานสภาฯ วสันต    อินทรจันทร  
3 นายอารมณ     พึ่งตระกูล สมาชิกสภาฯ อารมณ   พึ่งตระกูล  
4 นายชัยรัชต      ทองทา สมาชิกสภาฯ ชัยรัชต  ทองทา  
5 นายจันทรแรม  เจริญผล สมาชิกสภาฯ จันทรแรม   เจริญผล  
6 นายณรงค       คํารื่น สมาชิกสภาฯ ณรงค     คํารื่น  
7 นายประภาส   ทองไพบูลย สมาชิกสภาฯ ประภาส   ทองไพบูลย  
8 นายวิเชียร      สังขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ วิเชียร   สังขสวัสดิ ์  
9 นายพนา       เปยมบุญ สมาชิกสภาฯ พนา     เปยมบุญ  

10 นางประเชิญ   ผดุงวาส สมาชิกสภาฯ ประเชิญ   ผดุงวาส  
11 นางลั่นทม      แชมพักตร สมาชิกสภาฯ ลั่นทม  แชมพักตร  
12 นายจํานงค   เนื่องภิรมย สมาชิกสภาฯ จํานงค   เนื่องภิรมย  
13 นายสมประสงค  นาคนาคา เลขานุการสภาฯ สมประสงค  นาคนาคา  

 

ผูไมมาประชุม 
1. นายปญญา   เหมือนสกุล  สมาชิกสภาฯ  ลา 
2. นางสาวชลอ  เฉลิมทอง  สมาชิกสภาฯ  ลา 
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ผูเขารวมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ  สมภาค ผอ.กองชาง มานะ  สมภาค  
2 นางสาวพัชรา  สังขสวัสดิ์ ผช.นักวิเคราะหฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  
3 นายนิติพงษ  ไชยสาคร คนงานจางเหมา นิติพงษ  ไชยสาคร  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลว นายบุญชวย  พันธุกลวยไม  ประธานสภาฯ  
ไดทําหนาที่เปนประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1. นายปญญา   เหมือนสกุล สมาชิกสภาฯ  ลา 
    2. นางสาวชลอ  เฉลิมทอง สมาชิกสภาฯ  ลา 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
ที่ประชุม ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และไดมีมติรับรอง 
รายงานการประชุมดวยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง กระทูถาม 
   - 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 
วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ 
เลขานุการฯ ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 

มายัง สภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติดังกลาว โดยวันนี้เปน
การพิจารณาวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ตามสําเนารางขอบัญญัติฯ ที่แจกจายใหกับทุกทาน 
และขอใหเลขานุการสภาฯ เปนผูชี้แจงถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เลขานุการฯ  อางระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํางบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
   ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554    
   ใหที่ประชุมไดรับทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง เสนอหลักการและเหตุผล 

พรอมเสนอรางขอบัญญัติฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบ เพื่อพิจารณารับหลักการ 
หรือไมตอไป 

นายก อบต.ฯ ผมขอเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลและรายละเอียดของรางขอบัญญัติ ฯ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

โดยที่เปนการสมควรตั้ง (ราง) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 87 วรรคสี่ จึงตรา
ขอบัญญัติตําบลขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง และโดยอนุมัติของนายอําเภอบางปะหัน 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา “(ราง) ขอบัญญัติตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563” 
 ขอ 2 ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับตัง้แต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท 
 ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,174,845 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 768,580 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
      แผนงานการศึกษา 2,943,070 
      แผนงานสาธารณสุข 285,500 
      แผนงานสังคมสงเคราะห 10,000 
      แผนงานเคหะและชุมชน 2,542,225 
      แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 854,940 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 210,000 
ดานการเศรษฐกิจ  
      แผนงานการเกษตร  30,000 
      แผนงานการพาณิชย - 
ดานการดําเนินงานอื่น - 
      แผนงานงบกลาง 10,180,840 
                                           งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 32,000,000 

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการจายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 
 

                                           งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 32,000,000 
 
ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการ
เบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
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 เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
 ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป (ตามรายละเอียดสําเนา
 เอกสารที่แจกจาย) 

ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมไดปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 
ที่ประชุม  ไดปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติฯเปนเวลาพอสมควร 
ประธานฯ   เมื่อที่ประชุมไดปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติดังกลาวแลว  ผมขอถามมติที่

 ประชุมวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 หรือไม 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563  
   ดวยคะแนนเสียง รับหลักการ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 
 

 5.2 เรื่อง การพิจารณาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
 5.2.1 เรื่องกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน  เมื่อที่ประชุมมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 2563 แลว ตอไปผมขอใหสมาชิกสภาฯ  เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติวาจะมีจํานวน
 เทาใด 

นายชัยรัชต         ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 คน 
ผูรับรอง   นายจํานงค   เนื่องภิรมย 
ผูรับรอง   นายประภาส  ทองไพบูลย 
ประธานฯ  มีทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติที่แตกตางหรือไม 
ที่ประชุม  ไมมีทานใดเสนอ 
ประธานฯ  ถือไดวาที่ประชุมกําหนดใหมีจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน 
   ตอไปขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดเลยครับ 
นายจํานงค   ผมขอเสนอ นายชัยรัชต  ทองทา  เปนคณะกรรมการ 

 ผูรับรอง  คนที่ 1 นายวิเชียร  สังขสวัสดิ์ 
     คนที่ 2 นางประเชิญ ผดุงวาส 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายชัยรัชต  ผมขอเสนอ นางลั่นทม  แชมพักตร เปนคณะกรรมการ 
 ผูรับรอง  คนที่ 1 นายอารมณ พึ่งตระกูล  

    คนที่ 2 นายณรงค  คํารื่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายประภาส  ผมขอเสนอ นายอารมณ พึ่งตระกูล เปนคณะกรรมการ 
 ผูรับรอง  คนที่ 1 นายชัยรัตน   ทองทา 

    คนที่ 2 นายจันทรแรม  เจริญผล 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน   เมื่อสมาชิกสภาฯ ไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเพียง 3 คน ถือไดวาสมาชิกสภาฯ  
 ทั้ง 3 คน ที่ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ฉบับใหม ดังนี้ 
 1.นายชัยรัชต  ทองทา  เปนกรรมการ 

   2.นางลั่นทม  แชมพักตร  เปนกรรมการ 
   3.นายอารมณ  พึ่งตระกูล  เปนกรรมการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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   5.2.3 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมสภาฯ เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
   แปรญัตติดวย 
นายชัยรัตน (เสนอ) ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน 3 วัน ดังนี้ 
นางลั่นทม(รับรอง) วันที่ 19 สิงหาคม 2562  ตั้งแต 08.00 – 16.00 น.  รวม 8 ชั่วโมง 
นางประเชิญ(รับรอง)  วันที่ 20 สิงหาคม 2562  ตั้งแต  08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง 

 วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ตั้งแต 08.00 – 16.00 น.  รวม 8 ชั่วโมง 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติในวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 
 ตั้งแตเวลา 8.00 น. –16.00 น. รวม 24 ชั่วโมง ณ หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวน
 ตําบลเสาธง  ดวยคะแนนเสียง เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานฯ  ขอแจงใหทราบวา ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนด ผูบริหารทองถิ่น
 หรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติ
 ลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับ   
 การเสนอญัตต ิ

   เมื่อที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  ไดประชุมตามระเบียบวาระตางๆ 
 เรียบรอยแลว  เมื่อไดรับรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผมจะทําหนังสือขอเชิญ
 ประชุมในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และในวาระที่ 3 (ขั้นลงมต)ิ ในโอกาสตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ   
ประธานฯ  มีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 

       (ลงชื่อ)    สมประสงค  นาคนาคา      (ผูจดรายงานการประชุม) 
                    (นายสมประสงค  นาคนาคา)   
                                                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

 

            (ลงชื่อ)     ปญญา  เหมือนสกุล        (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
             (นายปญญา  เหมือนสกุล) 
                                                   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 

                      (ลงชื่อ)       พนา  เปยมบุญ         (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
               (นายพนา  เปยมบุญ) 
                                                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 

                      (ลงชื่อ)     จํานงค  เนื่องภิรมยนงค  (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
                                                             (นายจํานงค  เนื่องภิรมย)           
             สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
   

             (ลงชื่อ)   บุญชวย   พันธุกลวยไม     (ผูรับรองรายงานการประชุม) 
            (นายบุญชวย   พันธุกลวยไม) 
             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 



 
    บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/ 2562 
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
****************** 

 
 

ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชวย   พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ บุญชวย   พันธุกลวยไม  
2 นายวสันต      อินทรจันทร รองประธานสภาฯ วสันต    อินทรจันทร  
3 นายอารมณ     พึ่งตระกูล สมาชิกสภาฯ อารมณ   พึ่งตระกูล  
4 นายชัยรัชต      ทองทา สมาชิกสภาฯ ชัยรัชต  ทองทา  
5 นายปญญา   เหมือนสกุล      สมาชิกสภาฯ ปญญา   เหมือนสกุล       
6 นายจันทรแรม  เจริญผล สมาชิกสภาฯ จันทรแรม   เจริญผล  
7 นายณรงค       คํารื่น สมาชิกสภาฯ ณรงค     คํารื่น  
8 นายประภาส   ทองไพบูลย สมาชิกสภาฯ ประภาส   ทองไพบูลย  
9 นายวิเชียร      สังขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ วิเชียร   สังขสวัสดิ ์  

10 นายพนา       เปยมบุญ สมาชิกสภาฯ พนา     เปยมบุญ  
11 น.ส.ชลอ        เฉลิมทอง สมาชิกสภาฯ ชลอ  เฉลิมทอง  
12 นางลั่นทม      แชมพักตร สมาชิกสภาฯ ลั่นทม  แชมพักตร  
13 นายจํานงค   เนื่องภิรมย สมาชิกสภาฯ จํานงค   เนื่องภิรมย  
14 นายสมประสงค  นาคนาคา เลขานุการสภาฯ สมประสงค  นาคนาคา  
 
 

ผูไมมาประชุม 
1.นางประเชิญ   ผดุงวาส           สมาชิก ฯ                 ลา 
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ผูเขารวมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ    สมภาค ผอ.กองชาง มานะ    สมภาค  
4 นางสาวพัชรา   สังขสวัสดิ์ ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  
5 นายนัตติพงษ   ไชยสาคร คนงานจางเหมา นัตติพงษ   ไชยสาคร  
 

เริ่มประชุม  เวลา   10.00 น.  
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลว  นายบุญชวย  พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ ไดทําหนาที ่
เปนประธานฯ ในการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ที่ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ นางประเชิญ  ผดุงวาส  สมาชิกสภาฯ   ลา 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
ที่ประชุม ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง                        

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และไดมีมติ 
รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียง 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม 
 
 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
   4.1 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําป พ.ศ.2562 (รายงานตามเอกสารแนบทาย) 
ประธานฯ   จากการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
   ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทาน 
   ขณะนี้คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําป 2562 เรียบรอยแลวปรากฏวาไมมีการแกไขเพิ่มเติม และมติคณะกรรมการ
   เห็นควรยืนตามรางเดิมโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม  
    ผมขอใหประธานกรรมการแปรญัตติ ไดแจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
   รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานคณะกรรมการฯ ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  กําหนดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
(นายชัยรัชต ทองทา) ทุกทานที่มีความประสงคจะเสนอแปรญัตติ รางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
   ตอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 วัน คือ 
   วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง 
   วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง 
   วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง 
   ผลปรากฏวา ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง ทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ 
   จึงไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนใด คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จึงเสนอราง 
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ตามรางเดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5 5.1 เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
   วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ 
ประธานฯ   ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
   รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 ปรากฏรายละเอียด
   วาไมมีสมาชิกทานใดยื่นคําขอแปรญัตติ และมติคณะกรรมการแปรญัตติเห็นควรยื่นตาม      
   รางเดิม โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมรายละเอียด ตามระเบียบวาระที่ 4  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานฯ  ขอสอบถามที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบใหผานวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ (คงรางฯ เดิม) หรือไม 
ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหผานวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ จํานวน 12 เสียง งดออก 1 เสียง 
 

   5.2 เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
   (วาระที่ 3 ขั้นลงมต)ิ 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมไดผานวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) และวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
   เรียบรอยแลว ตอไปเขาสูวาระที่ 3 (ขั้นลงมต)ิ ซึ่งไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุม 
   จะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร 
ที่ประชุม  ไดพิจารณาพอสมควร ปรากฏวาไมมีผูใดขออภิปราย 
ประธานฯ  ตอไปกระผมขอถามมติที่ประชุมวา เห็นชอบจะใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
   งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง หรือไม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
   จํานวน 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ   
   พ.ศ.2563 แลว ผมก็จะสงรางขอบัญญัติฯ ฉบับนี้ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  
   เพื่อเสนอทานนายอําเภอบางปะหันพิจารณาตอไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 
   6.1 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 
   เพื่อจัดซื้อวัสดุกอสราง เปนเงิน 250,000 บาท 
 

   โอนลด  กองชาง ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ 

   ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ เปนเงิน ๑,๘๗๗,๑๙๗.๘๑ บาท เพื่อจายคาบํารุงรักษาหรือ

   ซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม

   ทรัพยสินอื่น ๆ 
 

   โอนเพิ่ม  กองชาง ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคาวัสดุ 

   ประเภทวัสดุกอสราง เปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง   

ประธานฯ   ขอใหทุกทานพิจารณา 
ที่ประชุม  ไดพิจาณาและมีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 
   12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
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   6.2 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 
   เพื่อเปนคาบํารุงปรับปรุงครุภัณฑ เปนเงิน 350,000 บาท 
 

   โอนลด  กองชาง ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ 

   ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ เปนเงิน ๑,๖๒๗,๑๙๗.๘๑ บาท เพื่อจายคาบํารุงรักษาหรือ

   ซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม

   ทรัพยสินอื่น ๆ 
  

   โอนเพิ่ม สํานักปลัด ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุง

   และปรับปรุงครุภัณฑ เปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน/

   ครุภัณฑสํานักงาน  

ประธานฯ   ขอใหทุกทานพิจารณา 
ที่ประชุม  ไดพิจาณาและมีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 
   12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 
ประธานฯ  มีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
  

      (ลงชื่อ)    สมประสงค  นาคนาคา    (ผูจดรายงานการประชุม) 
                        (นายสมประสงค  นาคนาคา)   
                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 
    

     (ลงชื่อ)        พนา  เปยมบุญ         (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
                    (นายพนา  เปยมบุญ) 
                                                      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  
 
      

     (ลงชื่อ)       ปญญา   เหมือนสกุล     (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
                  (นายปญญา   เหมือนสกุล) 
                                                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
  
 

     (ลงชื่อ)      จํานงค  เนื่องภิรมย       (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
                                                               (นายจํานงค  เนื่องภิรมย)           
                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 
   

               (ลงชื่อ)     บุญชวย  พันธุกลวยไม     (ผูรับรองรายงานการประชุม) 
                (นายบุญชวย   พันธุกลวยไม) 
      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 

 

 



รายงานการประฆฏฏฆชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

************************************** 
ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชัยรัชต   ทองทา กรรมการ ชัยรัชต   ทองทา  
2 นางลั่นทม   แชมพักตร กรรมการ ลั่นทม   แชมพักตร  
3 นายอารมณ  พึ่งตระกูล กรรมการ อารมณ  พึ่งตระกูล  
4 นายสมประสงค นาคนาคา เลขานุการสภาฯ สมประสงค นาคนาคา  
 

เริ่มประชุม                16.30 น. 
  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ประจําป

 งบประมาณ 2563 พรอมเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  ตามที่มีมติที่ประชุมองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  

 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 แตงตั้งใหคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ทาน         
เปนคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
และใหสมาชิกสภาฯ ที่มีความประสงคขอแปรญัตติใหเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในวันที่ ภายในวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562  ตั้งแตเวลา 8.00 - 16.00 น.   

ที่ประชุม                    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
                              -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
         3.1 เรื่อง คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานกุารสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 

   (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 109 การนัดประชุมประชาคณะกรรมการสภา
   ทองถิ่นครั้งแรกใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่นนั้น ๆ 
    จากระเบียบฯ ดังกลาวขางตน คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะเสนอใครเปนประธาน
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นางลั่นทม แชมพักตร ขอเสนอ นายชัยรัตน  ทองทา เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    
เลขานุการสภาฯ  มีทานใดเสนอทานอื่นเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ อีกหรือไม 
ที่ประชุม  -ไมมี-  
เลขานุการสภาฯ  ตอไปเปนการเสนอเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นายอารมณ พึ่งตระกูล ขอเสนอ นางลั่นทม แชมพักตร  เปน เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 เลขานุการสภาฯ  มีทานใดเสนอทานอื่นเปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ อีกหรือไม 
ที่ประชุม  -ไมมี-  
มติที่ประชุม  นายชัยรัชต  ทองทา  เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
   นางลั่นทม  แชมพักตร เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
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เลขานุการ  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทําหนาที ่
ประธานคณะกรรมฯ ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะมาทําแปร
   หนาที่รับคําแปรญัตติ จะมาทําหนาที่รับคําแปรญัตติ ในวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562   
   เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 24 ชั่วโมง โดยใหใชหองประชุมสภาองคการบริหารสวน
   ตําบลเสาธง เปนสถานที่ยื่นแปรญัตติ เพื่อรวมประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
   รายจายประจําป พ.ศ.2563 
  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาคําขอแปรญัตติ 
ประธานฯ  ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธงกําหนดใหสมาชิกสภา ฯ ทุกทานที่มีความ

ประสงคจะเสนอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕63  ตอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ภายใน วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.00 น.  รวม 8 ชั่วโมง 

          วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.00 น.  รวม 8 ชั่วโมง 
          วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.00 น.  รวม 8 ชั่วโมง 
  รวม 24 ชั่วโมง 
 ขณะนี้ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ  ทานใดเสนอคําขอแปรญัตติ และใหบันทึกความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการแปรญัตติเสนอประธานสภาฯ ทราบและดําเนินการตอไป 
ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหเสนอบันทึกรายงานการประชุมแจงตอประธานสภาฯ ทราบวาไม

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอคําขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ จึงเห็นควรยืนตามราง
เดิมโดยไมมีการแกไข 

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหเสนอบันทึกการประชุมแจงตอประธานสภาฯ ทราบวาไมมีสมาชิกสภาฯ  
 ทานใดเสนอคําขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติจึงเห็นควรยื่นตามรางเดิมโดยไมมีการ

แกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
         -ไมมี- 
เลิกประชุม         เวลา  17.30 น. 
       
      (ลงชื่อ)         ลั่นทม  แชมพักตร       (ผูจดรายงานการประชุม) 
          (นางลั่นทม   แชมพักตร)   

           เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
   
      (ลงชื่อ)           ชัยรัชต   ทองทา      (ผูรับรองรายงานการประชุม) 
             (นายชัยรัชต   ทองทา)           
                         ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

 

 

 

 

 

 




