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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน้อย 
สมัยสามญั  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจ าป ี 2565 

วันที่  1  สิงหาคม   พ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกดุน้อย 

__________________ 
 

ผูม้าประชมุ 
 

1. นายจ าเนียร   จุย้จันทึก  ประธานสภาฯ 
2. นายอนุชัย  บญุจนัทึก  รองประธานสภาฯ  
3. นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก เลขานุการสภาฯ 
4. นายลาศรี  รั้งจนัทึก  ส.อบต. ม.1 
5. นายคนงึ  กองจนัทึก  ส.อบต. ม.2 
6. นายวิชานนท์  ชยัแก้ว  ส.อบต. ม.3 
7. นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก  ส.อบต. ม.4 
8. นายวินยั  หล  าจนัทึก  ส.อบต. ม.5 
9. นางสจุิตราภา  เสริฐจันทึก ส.อบต. ม.7 
10. นายมนญู  มาวขุนทด  ส.อบต. ม.8 
11. นางดารุณ ี  สมพงษ์  ส.อบต. ม.9 
12. นายประจวบ  สารจันทึก  ส.อบต. ม.10 
13. นายชัยวัฒน ์ ซอสูงเนิน  ส.อบต. ม.12 
14. นางอ้อย  หรั นจันทึก    ส.อบต. ม.13 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
2. นายช านิ  โคกศรีเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
3. นายจรูญ  กิจจันทึก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
4. นายพงษ์ศักดิ ์ พรมพันธ์ใจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
5. นางสาวสมนึก  นงค์สงูเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย รักษาราชการแทน 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
6. นายเตียน  ขันจันทึก  หัวหน้าส านักปลดั 
7. นางสาวจินตนา  เรืองจันทึก ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายชาติชาย  รัตนสงคราม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายอาทิตย์  ใสกลาง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
10. นางสาวลักษณ์นารา  จ าปานวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

  เมื อที ประชุมมาครบองค์ประชุม  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเข้าห้องประชุม  โดยมี
ผู้มาประชุม  จ านวน  14  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  14  ท่าน  เป็นอันครบองค์ประชุม  และ
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จุดธูปเทียน , กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย  สวดอิติปิโส  
1 จบ  นั งสมาธิ  5  นาที (พร้อมกัน)  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      1.1  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกดุน้อย  สมัย

สามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2565 
ประธานสภาฯ 
 

   เมื อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย คร้ังแรก เมื อวันที  
30 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที  3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ก าหนด 15  วัน  นับแต่วันที  1 - 15  
สิงหาคม พ.ศ. 2565  
   อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดนอ้ย  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ มเติมถึง  (ฉบับที  7 ) 
พ.ศ. 2562 และข้อ  22   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง ฉบับที  2 พ.ศ.2554   
   จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที 3 
คร้ังที  1 ประจ าปี 2565 ในวันที  1  สิงหาคม พ.ศ.2565  ตามประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยสามัญ   สมัยแรก 
ประจ าปี 2565  เมื อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว  จะพิจารณาตามระเบียบ
วาระต่อไปครับ   

  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2565    เมื่อวันที่  13  มิถนุายน  
พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ    ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ   หากมีข้อความใดที 
ยังไม่สมบูรณ์หรือต้องการแก้ไข  ท่านสมาชิกสภาฯ   สามารถอภิปรายแก้ไข
รายงานการประชุมได้ครับ 
   เนื องจากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขรายงานการประชุมฯ ในคร้ังนี้ 
   ขอมติที ประชุมเห็นชอบ    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ  สมัยที   ๒ คร้ังที   1  ประจ าปี  2565  เมื อ
วันที   13 มิถุนายน  2565  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน 0   เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
      5.1 เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณปี  2566  วาระทีห่นึง่  ข้ันรับหลักการ   

ประธานสภาฯ     ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดนอ้ย  กลา่วค าแถลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566  ครับ 

นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ .ศ. 2537 และที แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  7) พ .ศ. 2562 มาตรา 87 
บัญญัติว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและ
วิธีการที กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ .ศ. 2563 ข้อ 23 
วรรคสอง ก าหนดว่า เมื อผู้บริหารท้องถิ นได้พิจารณาอนุมัติ ให้ตั้ งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที งบประมาณ
รวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ นอีกคร้ัง
หนึ ง เพื อผู้บริหารท้องถิ นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ นภายในวันที  15 สิงหาคม 
นั้น 
    บัดนี้ถึงเวลาที คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อยอีกคร้ังหนึ ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั วไป  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที  21 กรกฎาคม 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
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นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  77,811,456.13  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน  73,000,064.40  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  17,697,723.61  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 8 

โครงการ  รวม  2,828,000.00  บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 18 โครงการ 

รวม 1,759,000.00 บาท 

    1.2 เงินกู้คงคา้ง จ านวน 0.00 บาท                                          
2. การบริหารงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564                    
2.1 รายรับจริง จ านวน 47,200,540.24 บาท ประกอบด้วย          

    - หมวดภาษีอากร   จ านวน  181,627.24  บาท 

    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 67,446.35  บาท 

    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 143,309.57  บาท 

    - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน  0.00 บาท 

    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  56,527.20  บาท 

    - หมวดรายได้จากทุน  จ านวน   0.00  บาท 

    - หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  22,145,813.73  บาท 

    - หมวดเงินอุดหนุนทั วไป  จ านวน  24,605,816.15  บาท            
2.2 เงินอุดหนุนที รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน106,308.00 บาท
2.3 รายจ่ายจรงิ จ านวน 31,719,208.86 บาท ประกอบด้วย 

    - งบกลาง  จ านวน  15,356,280.00  บาท    

    - งบบุคลากร   จ านวน  11,629,865.54  บาท    

    - งบด าเนินงาน  จ านวน  2,931,003.32  บาท 

    - งบลงทุน  จ านวน  189,500.00  บาท    

    - งบเงินอุดหนุน  จ านวน   1,612,560.00  บาท 

    - งบรายจ่ายอื น  จ านวน  0.00  บาท                                       
2.4 รายจ่ายที จา่ยจากเงินอดุหนุนที รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   
106,308.00 บาท                                                                
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื อด าเนินการตามอ านาจหน้าที  จ านวน
3,818,888.00 บาท 

2.6 รายจ่ายที จา่ยจากเงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท           
2.7 รายจ่ายที จา่ยจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท          

    ดงันั้น เพื อให้เปน็ไปตามที กฎหมายและระเบยีบดงักลา่วก าหนด ตลอดจน
เพื อให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีงบประมาณส าหรับขับเคลื อน
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นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ นที ได้วางไวต้ามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
จึงขอเสนอญตัติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื อท่านได้น าเสนอตอ่ที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย
ในสมัยประชุมสภานี ้เพื อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ งไดเ้สนอบันทึกหลักการและเหตผุลในการเสนอร่าง
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ที ส่งมาพร้อมญตัตินี ้

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกดุน้อย  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
1. รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ป ี2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเกบ็เอง    
  หมวดภาษีอากร 181,627.24 358,000.00 405,700.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 

67,446.35 68,130.00 45,500.00 

  หมวดรายได้จาก 
  ทรัพย์สิน 

143,309.57 
 

200,200.00 
 

148,200.00 
 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,527.20 41,300.00 35,300.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 448,910.36 667,630.00 634,700.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 22,145,813.73 21,532,370.00 19,764,500.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

22,145,813.73 
 

21,532,370.00 
 

19,764,500.00 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั วไป 24,605,816.15 22,800,000.00 24,600,800.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,605,816.15 
 

22,800,000.00 
 

24,600,800.00 
 

รวม 47,200,540.24 45,000,000.00 45,000,000.00 
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นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกดุน้อย   อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 

2. รายจ่าย 

 
     รายละเอียดตามร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายาจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2566 ขอให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช้ีแจงรายละเอียดเพิ มเติม
ให้ท่านสมาชิกทราบครับ 

รายจ่าย 
 

รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจาก
งบประมาณ 

   

  งบกลาง   15,377,880.00   15,940,000.00 17,702,984.00 

  งบบุคลากร  11,629,865.54   16,102,925.00 14,883,466.00 
  งบด าเนินงาน    2,949,003.32     6,002,975.00   6,248,660.00 
  งบลงทุน       189,500.00     5,043,100.00   4,080,890.00 
  งบเงินอุดหนุน     1,612,560.00     1,911,000.00   2,084,000.00 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

31,758,808.86 45,000,000.00 45,000,000.00 

ประธานสภาฯ     ตามที ท่านนายกฯ  ได้กล่าวค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2566  เป็นที เรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไป  ขอเชิญ
เจ้าหน้าที ที เกี ยวข้อง   ช้ีแจงรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2566  เพิ มเติมครับ 

นางสาวลักษณ์นารา  จ าปานวน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบป ระมาณ  พ .ศ .  2 5 6 6   ได้ ด า เนิ น ก ารขั้ น ต อน ตาม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
พ.ศ. 2563  หมวด 2  ลักษณะของงบประมาณ 
    ข้อ  9  เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นให้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และให้มีประมาณการรายรับประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 
    ข้อ  10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  
อาจจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ 
    ข้อ  13  งบประมาณรายจ่ายทั วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  
ประกอบด้วย  รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน 
    ข้อ ๑4 รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ 
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     (1) รายจ่ายประจ าประกอบด้วย 
            (ก) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที ก าหนดให้จ่ายเพื อการ
บริหารงานบุคลากรท้องถิ น ได้แก่ รายจ่ายที จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ าและค่าจ้างชั วคราว  
            (ข) งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที ก าหนดให้จ่ายเพื อการ
บริหารงานประจ า  ได้แก่ รายจ่ายที จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
            (ค) งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นตั้ง
งบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานที ขอรับเงินอุดหนุนเพื อให้ด าเนินการตาม
ภารกิจที อยู่ในอ านาจหน้าที ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ นตามกฎหมาย 
            (ง) งบรายจ่ายอื น หมายถึง รายจ่ายที ไม่เข้าลักษณะประเภทงบ
รายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ ง หรือรายจ่ายที ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  
       (2) รายจ่ายเพื อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที ดิน และสิ งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที ก าหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
       รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง งบรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอก
งบประมาณให้เป็นไป ตามที อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ นก าหนด 
   ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นเปน็แนวทางในการ
จัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื อใช้ประกอบการค านวณขอตั้ ง
งบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที งบประมาณ 
   ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณ ในช้ันต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ น  
   เมื อผู้บริหารท้องถิ น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ นอีกคร้ังหนึ ง เพื อผู้บริหารท้องถิ น
ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ นภายในวันที  15 สิงหาคม 
   ตามระเบียบที แจ้งมาข้างต้น  เป็นขั้นตอนในการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และได้น าเสนอต่อที 
ประชุมในวันนี้  ต่อไปตามร่างข้อบัญญัติฯ  ที ได้แจกไป  ได้จัดท าสารบัญและ
หน้า  เพื อให้ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดประกอบร่างข้อบัญญัติฯ ได้ง่ายขึ้น  
โดยร่างข้อบัญญัติฯ  มีรายละเอียดดังนี้ 
   -  ส่วนที   1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  ตามที ท่านนายกฯ ได้กล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
      (หน้าที   3 )  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2566  โดยจะมีรายละเอียด  สถานการณ์คลัง  การ
บริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
      (หน้าที   4  )  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ  พ.ศ.  2566  ด้านรายรับ  แสดงให้เห็นถึงรายรับในปี  2564  
-  2566  โดยในปี  2564  เป็นรายรับจริง  และปี  2565 - 2566  เป็น
รายรับที ประมาณการไว ้
       (หน้าที   6)  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2566  ด้านรายจ่าย  แสดงให้เห็นถึงรายจ่ายในปี  
2564  -  2566  โดยในปี  2564  เป็นรายจ่ายจริง  และปี  2565 - 
2566  เป็นรายจ่ายที ประมาณการไว้ 
   - ส่วนที   2  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566  ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้   
      (หน้าที   8) บันทึกหลักการและเหตุผล  แบ่งเป็น  ด้านและแผนงาน ดังนี้ 
      -  ด้านบริหารทั วไป ประกอบด้วย  2  แผนงาน  ได้แก่   
          1  แผนงานบริหารงานทั วไป  รวม  11,662,946  บาท    
          2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม  550,000  บาท    
       -  ดา้นบริหารชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่   
           1.  แผนงานการศึกษา  รวม  4,238,120  บาท    
           2.  แผนงานสาธารณสุข  รวม  1,618,210  บาท    
           3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  รวม  1,164,440  บาท    
           4.  แผนงานเคหะและชุมชน  รวม  320,000  บาท 
           5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม  10,000  บาท    
           6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 310,000    
                บาท    
        -  ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ไดแ้ก่  
           1.  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  รวม  6,663,300  บาท    
           2.  แผนงานการเกษตร รวม  760,000  บาท    
        -  ด้านการด าเนินงานอื น  ประกอบด้วย  1  แผนงาน  ได้แก่   
           1.  แผนงานงบกลาง  รวม  17,702,684  บาท    
          งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้  45,000,000  บาท 
      (หน้าที   9  - 17)   รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   โดยการแจง
รายละเอียดย่อยลงมา  จากแผนงาน  งบ  งาน และงบประมาณ เริ มจาก
แผนงานงบกลางจนถึงแผนงานการเกษตร  โดยจ าแนกรายจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.2/ว 1095  ลงวันที    28  พฤษภาคม  
2565  เรื อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท  รายรับ - รายจ่ าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
     (หน้าที   18 - 19)  เป็นส่วนการลงวันที ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ  การลง
นามท่านนายกฯ  และท่านนายอ าเภอฯ  
     (หน้าที   20  -  22)  รายงานงบประมาณรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  โดยแจงรายละเอียดปี  2563  - 2564  คือรายรับจริง และปี  
2565 - 2566 คือประมาณการของรายรับ  ประกอบไปด้วย 
         -  หมวดภาษีอากร 
         -  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
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         -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
         -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
         -  หมวดภาษีจัดสรร 
         -  หมวดเงินอุดหนุน 
    (หน้าที   23 - 26)  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจ่ายทั วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566   เป็นรายละเอียด
ประมาณการและตั้งรับงบประมาณไว้ที  45,000,000  บาท  โดยตั้งรับจาก  
รายได้จัดเก็บเอง  รายได้ที รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น  และรายได้ที รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น   
     (หน้าที   27 -  70)  รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566   โดยแจงรายละเอียดปี  2563  - 2564  คือรายจ่ายจริง และ
ปี  2565 - 2566 คือประมาณการของรายจ่าย  โดยการแจงรายละเอียด
ย่อยลงมา  จากแผนงาน งบ และงบประมาณตามปี  เริ มจากแผนงานงบกลาง
จนถึงแผนงานการเกษตร   
     (หน้ าที   71 - 78)  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การแจง
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  45,000,000 บาท  โดยการ
จ าแนกจาก  แผนงาน  งาน  งบ  ประเภท  และโครงการ  ดังนี้ 
   1. แผนงานงบกลาง (หน้าที่  71 - 78)  ประกอบไปด้วย 
      งบกลาง  ประกอบไปด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพความพิการ  เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  เงินส ารองจ่าย   
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ น (ก.บ.ท.)  และเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ นหรือพื้นที    
   2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (หน้าที่  79 - 122)  ประกอบไปด้วย 
       งานบริการงานทั่วไป  ดังนี้   
       - งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) และเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
       - งบลงทุน  ได้แก่  ค่าครุภัณฑ์ 
       งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ดังนี้ 
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้สอย  
       - งบลงทุน  ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ 
       งานบริการงานคลัง  ดังนี้ 
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
       - งบลงทุน  ได้แก่  ค่าครุภัณฑ์ 
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       งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
   3. แผนงานการรักษาความสงบภายในหน้าที่  (123 - 126) ประกอบ
ไปด้วย 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
   4.  แผนงานการศึกษา(หน้าที่  127 - 140) ประกอบไปด้วย 
       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       - งบเงินอุดหนุน  ได้แก่  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
   5.  แผนงานสาธารณสุข  (หน้าที่  141 - 154) ประกอบไปด้วย 
       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค 
       - งบลงทุน  ได้แก่  ค่าครุภัณฑ์ 
       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย 
   6. แผนงานสังคมสงเคราะห์  (หน้าที่ 155 - 166)  ประกอบไปด้วย 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย 
   7. แผนงานเคหะและชุมชน  (หน้าที่  166 - 167)  ประกอบไปด้วย 
       งานไฟฟ้าและประปา 
       - งบเงินอุดหนุน  ได้แก่  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
  8.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หน้าที่ 168)ประกอบไปด้วย 
      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย 
   9. แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ (หน้าที่ 169-
173) ประกอบไปด้วย 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย 
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      งานกีฬาและนันทนาการ 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย 
      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้สอย 
  10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (หน้าที่   174 - 191) 
ประกอบไปด้วย 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
       - งบลงทุน  ได้แก่  ค่าครุภัณฑ์ 
      งานก่อสร้าง 
       -  งบลงทุน  ได้แก่  ค่าที ดินและสิ งปลูกสร้าง 
   11. แผนงานการเกษตร  (หน้าที่  192 - 199)  ประกอบไปด้วย 
       งานส่งเสริมการเกษตร 
       - งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
       - งบลงทุน  ได้แก่  ค่าครุภัณฑ์ 
       งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
       - งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้สอย 
       ท่านสมาชิกสภาฯ  สามารถพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ  
เพิ มเติมได้ตามเอกสารค่ะ 

ประธานสภาฯ  ตามเอกสารที ได้แจกไป  ท่านสมาชิกสภาฯ  สามารถดูรายละเอียดเพิ มเติม
ได้ตามเอกสารที แจกไป เมื อมีรายละเอียดส่วนไหน  หรือมีข้อสงสัยสามารถ
อภิปรายสอบถามได้ครับ 
    การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิฯ  พ.ศ. 2565 เป็นเวลาพอสมควรแล้ว มีท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ มเติมหรือไมค่รับ  ถ้าไม่มีทา่นใดอภปิรายแล้ว   

 ขอมติที ประชุมเห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระที หนึ ง  ขั้นรับหลักการ  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ    จ านวน  13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ ขั้นตอนต่อไปเป็นวาระที สอง แปรญัตติ ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งตาม
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ มเติม (ฉบับที  2 ) พ.ศ. 2554   ข้อ  49 และข้อ  50 ครับ 
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นางสาวศรัญญา เดชจันทึก 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2 ) พ.ศ. 2554 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที สภาท้องถิ นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ น ส่งร่างข้อ 
บัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที ประชุม
สภาท้องถิ น จะต้องก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
แปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที สภาท้องถิ นก าหนด ตามวรรคหนึ ง 
ผู้บริหารท้องถิ นหรือสมาชิกสภาท้องถิ นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ มเติมร่างข้อ 
บัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ 
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที สมาชิกสภาท้องถิ น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
ข้อ ๕๐  เมื อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที มีการแก้ไขเพิ มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื นต่อประธานสภาท้องถิ น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุ
ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ มเติมในขั้นตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้ วย 
และให้ประธานสภาท้องถิ นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ น ไม่น้อยกว่า
ยี สิบสี ชั วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ นด้วย เพื อแถลง
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี ยวกับรายงานนั้น 

ประธานสภาฯ ขั้นตอนต่อไป  ให้ท่านเสนอสมาชิกสภาฯ   เพื อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2 ) พ.ศ. 2554   

ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ นม ี๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ น มีจ านวนไม่

น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ งต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนไม่เกินเจ็ดคน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอจ านวนคณะกรรมการ
แปรญัตติครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมนายชยัวัฒน์   ซอสงูเนนิ  ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5  คน ครับ 

นายมนูญ  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายมนญู  มาวขุนทด  ผูรั้บรองครับ 
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นายวินัย  หล  าจันทึก 
ส.อบต.ม.5 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวินยั  หล  าจนัทึก  ผูรั้บรองครับ 

ประธานสภาฯ     มสีมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  เพิ มเติม
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ทา่นใดเสนอเพิ มเติม 
    ผมขอมติที ประชุมเห็นชอบ  จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5 
ท่าน   ครับ   

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ    จ านวน  13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ     ดังนั้น  ตามมติที ประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติมี  จ านวน  5  ท่าน  
ขั้นตอนต่อไปเป็นการเสนอสมาขิกสภาฯ  ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดย
เสนอครั้งละหนึ งท่าน  พร้อมผู้รับรองสองท่าน  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอ
คณะกรรมการกรรมการแปรญัตติ  คนที  1 ครับ 

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

   เรียนทา่นประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายชัยวัฒน ์ ซอสูงเนนิ           
เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที   1  ครับ 

นางอ้อย  หรั นจันทึก 
ส.อบต.ม.13 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางอ้อย  หรั นจันทึก  ผู้รับรองค่ะ  

นายวิชานนท์  ชัยแก้ว 
ส.อบต.ม.3 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายชานนท์  ชัยแก้ว  ผู้รับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที   1  อีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มี   
    ขอมติที ประชุมเห็นชอบ  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน   เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที   1  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายชัยวัฒน์ ซอสูงเนิน เปน็คณะกรรมการแปรญตัติ คนที่ 1   
       เห็นชอบ    จ านวน  13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ    ต่อไปขอให้ท่านเสนอสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที  2  
ได้เลยครับ 

นายลาศรี  รั้งจันทึก 
ส.อบต.ม.1 

   เรียนทา่นประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายอนุชัย  บญุจันทึก                
เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที   2  ครับ 

นายมนูญ  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายมนูญ  มาวขุนทด  ผู้รับรองครับ 
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นายวีระพงษ์  ภูจันทึก 
ส.อบต.ม.4 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวีระพงษ์  ภูจันทึก  ผู้รับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ    มสีมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี   
   ขอมตทิี ประชุมเห็นชอบ นายอนุชัย บุญจันทึก เปน็คณะกรรมการแปรญัตติ     
คนที   2  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายอนุชัย บญุจันทึก  เปน็คณะกรรมการแปรญตัติ คนที่  2 
       เห็นชอบ    จ านวน  13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (นายคนงึ กองจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ    ต่อไปขอให้ท่านเสนอสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที  3  
ได้เลยครับ 

นายประจวบ  สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

   เรียนทา่นประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายวีระพงษ์  ภูจันทึก                
เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที   3  ครับ 

นางอ้อย  หรั นจันทึก 
ส.อบต.ม.13 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางอ้อย  หรั นจันทึก  ผู้รับรองค่ะ 

นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก  ผู้รับรองค่ะ 
 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี   
    ขอมติที ประชุมเห็นชอบ  นายวีระพงษ์   ภูจันทึก   เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที   3  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายวีระพงษ ์ ภูจันทึก  เปน็คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
       เห็นชอบ    จ านวน  13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (นายคนงึ กองจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ    ต่อไปขอให้ท่านเสนอสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที   4  
ได้เลยครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

   เรียนทา่นประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายคนงึ  กองจันทึก                
เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที   4  ครับ 

นายวินัย  หล  าจันทึก 
ส.อบต.ม.5 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวินัย  หล  าจันทึก  ผู้รับรองครับ 

นายลาศรี  รั้งจันทึก 
ส.อบต.ม.1 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายลาศรี  รั้งจันทึก  ผู้รับรองครับ 
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ประธานสภาฯ     มสีมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี   
    ขอมตทิี ประชุมเห็นชอบ นายคนงึ กองจันทึก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ    
คนที   4  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายคนึง  กองจันทึก  เปน็คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
       เห็นชอบ    จ านวน  13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (นายคนงึ กองจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ    ต่อไปขอให้ท่านเสนอสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที   5  
ได้เลยครับ 

นายวินัย  หล  าจันทึก 
ส.อบต.ม.5 

   เรียนทา่นประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก        
เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที   5  ครับ 

นางดารุณี  สมพงษ์ 
ส.อบต.ม.9 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางดารุณี  สมพงษ์  ผู้รับรองค่ะ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน  ผู้รับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ     มสีมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี   
    ขอมตทิี ประชุมเห็นชอบ  นางสจุิตราภา  เสริฐจันทึก   เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ   คนที   5  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นางสจุิตราภา เสริฐจนัทกึ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
       เห็นชอบ    จ านวน  13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (นายคนงึ กองจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ     ตามมติที ประชุมสภาฯ  สรุปการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวน  
5  ท่าน  ดงันี ้
         1.  นายชยัวัฒน์  ซอสูงเนิน           ส.อบต.ม.12 
         2.  นายอนุชัย  บญุจนัทึก             ส.อบต.ม.6                 
         3.  นายวีระพงษ์  ภจูันทึก            ส.อบต.ม.4 
         4.  นายคนึง  กองจนัทึก              ส.อบต.ม.2 
         5.  นางสจุิตราภา  เสริฐจันทึก       ส.อบต.ม.7 
 
    เมื อได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5 ท่าน  เรียบร้อยแล้ว  ผมขอ
พักการประชุมเพื อให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพื อก าหนดเวลาในการ
ยื นขอแปรญัตติไม่น้อยกว่า  24  ชั วโมง   
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ประธานสภาฯ     เมื อคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ผมขอเชิญท่าน
ประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปร
ญัตติให้สมาชิกสภาฯ  ทราบครับ 

นายคนึง กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  โดยมสีมาชิกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 
ท่าน  ได้มีมติ  ดงันี ้
    1. นายคนึง  กองจันทึก      ส.อบต.ม.22     ประธานกรรมการแปรญัตต ิ
    2. นายอนุชัย  บุญจันทึก     ส.อบต.ม.6  รองประธานกรรมการแปรญัตติ  
    3. นายชัยวัฒน์  ซอสงูเนนิ    ส.อบต.ม.12              กรรมการแปรญัตต ิ
    4. นางสจุิตราภา  เสริฐจนัทึก ส.อบต.ม.7               กรรมการแปรญัตต ิ
    5. นายวีระพงษ์  ภจูันทกึ      ส.อบต.ม.4   เลขานุการกรรมการแปรญัตต ิ
 
     โดยคณะกรรมการแปรญัตติทัง้  5  ท่าน  ได้มีมตพิร้อมกันว่าได้ก าหนด
ภายใน 24 ชั วโมง  ได้ก าหนดระยะเวลาการยื นเสนอขอแปรญัตติ   ระหว่าง
วันที   ดังนี ้
     -  วันที   3  สงิหาคม  2565    เวลา  08.30  - 16.30  น. 
     -  วันที   4  สิงหาคม  2565    เวลา  08.30  - 16.30  น. 
     -  วันที   5  สงิหาคม  2565    เวลา  08.30  - 16.30  น.  
     ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 
     ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ   และคณะผู้บริหารสามารถยื นขอแปรญัตติได้ตาม
วันเวลาที ก าหนด  และคณะกรรมการแปรญัตติจะด าเนินการประชุมแปรญัตติ 
ในวันที  8 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   โดยคณะกรรมการแปรญัตติ    จะ
ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ  ตามวาระที สอง แปรญัตติ ตามระเบียบฯ ที 
ก าหนดไว้ครับ 

ประธานสภาฯ      เมื อคณะกรรมการแปรญัตติ   ได้ประชุมเป็นที เรียบร้อยและได้เสนอต่อ
ประธานสภาฯ   เรียบร้อยแล้ว   ขอก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที  3  คร้ังที  2  ในวันที  15  สิงหาคม  
พ.ศ.  2565  ครับ 

  

ระเบียบวาระที  6 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื องอื นๆ  หรือปัญหาที จะเสนอเพิ มเติมในวาระนี้

เชิญได้เลยครับ 
 นายคนึง  กองจันทึก 

ส.อบต.ม.2 
   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมอยากสอบถามเรื องจ่ายขาดเงินสะสมว่า
สามารถด าเนินการได้หรือไม่และกรณีที ชาวบ้านได้รับเดือดร้อนจะขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมได้เมื อไหร่ครับ 
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นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ในเรื องของการจ่ายขาดเงินสะสม เราต้องดู
สถานะการเงินการคลังด้วย ซึ งหมู่บ้านไหนได้รับความเดือดร้อนท่านสามารถ
ยื นค าร้องทั วไป  เพื อจะได้รวบรวมโครงการที ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
และจะให้กองช่างไปส ารวจและประมาณการ  เพื อจะได้เสนอต่อไปประชุม
สภาฯ  อนุมัติต่อไป  แต่ตอนนี้ผมจะให้กองช่างแจ้งโครงการ  ว่ามีโครงการใด
ที ยังไม่ได้ด าเนินการบ้างครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตแจ้งโครงการ  ปี  2564  เหลืออยู่  
2  โครงการคือ  โครงการรางระบายน้ าบ้านวังกรวด  หมู่ที   2  และโครงการ
รางระบายน้ าบ้านหัวสระหมู่ที   8  ส่วนในปี   2565  หมู่บ้านไหนที 
ด าเนินการไม่ทันตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ.  2565  จะด าเนินการกันเงินไว้ทุก
โครงการและจะเสนอญัตติในการประชุมสภาฯ  ครั้งต่อไปครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายกฯ  

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอสอบถามเรื องโครงการที จะด าเนินการกันเงิน
ไว้นั้นมีกี โครงการ  และโครงการอะไรบ้างครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

   เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการกันเงินในปีงบประมาณ  2565  ตอนนี้
ก าลังรวบรวมโครงการท้ังหมดที ด าเนินการไม่ทัน  และจะเสนอที ประชุมสภาฯ  
ในวันที   15  สิงหาคมนี้ครับ 

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องการกันเงินโครงการที ด าเนินการไม่เสร็จ  ผม
อยากฝากเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้อง  ติดตามให้ด้วยเพราะกลัวโครงการตกหล่น
ครับ 

นายชาติชาย  รัตนสงคราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ส าหรับโครงการปีงบประมาณ  2565  มีบาง
โครงการที ต้องขอเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงซึ งต้องประมาณการใหม่  และท า
บันทึกข้อความเพื อขอเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณก่อน  และจะรวบรวม
โครงการที ด าเนินการไม่ทันปีงบประมาณ  2565  เสนอต่อท่านนายกฯ และ
ท่านนายกฯ  เพื อเสนอญัตติต่อสภาฯ  ต่อไปครับ 

นายวินัย  หล  าจันทึก 
ส.อบต.ม.5 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ตอนนี้มีถนนระหว่าง  หมู่ที  5  -  หมู่ที   10  มี
ความเสียหายเนื องจากในช่วงนี้ฝนตกอยากให้ไปส ารวจและซ่อมแซมหรือเอา
หินคลุกมาลงเพื อแก้ปัญหาและให้สามารถสญัจรได้สะดวกขึ้น  และรางระบาย
น้ าบ้านดอนนกเขาอยากให้ไปดูและซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ได้เขียนค าร้องทั วไป  เรื องการซ่อมแซมไฟฟ้า 
และถนนบ้านวังกรวดที ได้รับความเสยีงหายในช่วงน้ าท่วมอยากให้ติดตามและ
ด าเนินการด้วยครับ 

นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 
 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องค าร้องทั วไปเกี ยวกับไฟฟ้า  ผมได้รับทราบ
ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน  และให้กองช่างออกไปซ่อมแซมไฟฟ้า  แต่ในช่วงนี้
ฝนตกต่อเนื องเจ้าหน้าที ไม่สามารถออกไปด าเนินการซ่อมแซมได้  เพราะจะ
เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงานได้  ส่งผลให้การซ่อมแซมไฟเลยไม่
ต่อเนื อง  ส่วนท่านใดที ประสงค์น ายางมะตอยไปซ่อมแซมถนน  ท่านใดที เขียน
ค าร้องทั วไปมาแล้วให้ท่านสามารถประสานกับทางกองช่างว่าขั้นตอนถึงไหน
ได้เลย  ในเรื องของถนนที พังเสียหายจะให้กองช่างเช็คดูว่ามีบ้านไหนบ้าง
เพื อที ได้จะออกไปส ารวจและประมาณซ่อมแซมความเสียหายครับ 
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นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ในกรณีถนนที ได้รับความเสียหายและชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนสามารถขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแทนได้หรือไม่ครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ตอนนี้ถนนเส้นบ่อทองไปบ้านดอนมะนาวพัง
เสียหายมาก  สัญจรล าบาก  อยากให้ไปซ่อมแซมถนนเพื อให้การสัญจร
สะดวกมากขึ้น และเรื องรางระบายน้ าบ้านสะพานหงส์  พังเสียหายมาก
ประชาชนอาจได้รับอันตราย  ถ้าด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมอยากให้
พิจารณาด้วยครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายกฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมได้เรียนปรึกษาท่านนายกฯ  ไปเบื้องต้นแล้ว 
ให้กองช่างออกไปส ารวจตามค าร้องทั วไปที ท่านได้เขียนมาเพราะประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจริง  เพื อด าเนินการรวบรวมโครงการเพื อขอจ่ายขาดเงิน
สะสม  ซึ งการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาฯ เพื อ
พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 

นายชาติชาย  รัตนสงคราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องของงบซ่อมแซมยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะ
ตอนนี้กองช่างเร่งด าเนินการการตามงบประจ าปีที ยังไม่ด าเนินการ  ซึ งเร่ง
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี  2563 - 2565  ซึ งโครงการค่อยข้างเยอะ จึง
ด าเนินการงบประจ าปีเป็นส่วนใหญ่  ในเรื องของงบที ใช้ซ่อมแซมกองช่างต้อง
ลงพื้นที ส ารวจพื้นที ที เสียหายก่อนเพื อให้ทราบว่าต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง  
และต้องท าประมาณการก่อนจึงสามารถด าเนินการได้  ผมจะพยายาม
ด าเนินการให้ดีที สุดครับ 

นายวีระพงษ์  ภูจันทึก 
ส.อบต.ม.4 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมเชื อว่าทุกบ้านมีปัญหาความเดือดร้อน  อยาก
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องเล็งเห็นความส าคัญและดูพื้นที ความ
เดือดร้อนตามที ได้เขียนค าร้องมาครับ 

นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ในการด าเนินการใดเราต้องดูว่าใช้งบประมาณ
ประเภทใดบ้าง  งบประจ าปี  จ่ายขาดเงินสะสม  และงบซ่อมแซม ซึ งแต่ละ
งบประมาณวิธีการด าเนินการแตกต่างกันต้องดูด้วยว่าเป็นไปตามระเบียบฯ  
กฎหมายหรือไม่ก่อนด าเนินการ  ซึ งในเรื องนี้นายกฯ  ไม่ได้นิ งนอนใจและ
ติดตามตลอดเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน  และได้ประสานกับ
ทางกองช่างและลงส ารวจพื้นที อยู่ตลอดครับ  และเนื องจากโครงการเก่าที ยัง
ค้างอยู่เยอะตอนนี้ก าลังทยอยเพื อให้เป็นปัจจุบันเร็วที สุด  แต่ผมอยากฝาก
ท่านสมาชิกสภาฯ  เรื องการพัฒนาไม่ใช้เป็นด้านโครงการพื้นฐานอย่างเดียว  
อยากฝากในเรื องอื นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื องคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
เด็ก  สตรี  หรือกลุ่มอาชีพอื นๆ  อยากให้ช่วยดูแลด้วยครับ 

ประธานสภาฯ    เมื อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ มแล้ว  การประชุมในวันนี้ได้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว  ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 




