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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

ชื่อ – สกุล
นางฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร
นายสุภณ ธัญธนาศุภกร
นางพัฒนวดี คชบาง
นางสาอาง รัตนา
นายพิชิต แสนเจ๊ก
นายสามารถ ซื้อค้า
นายประเสริม พัดพิมาย
นายรังสรรค์ ผลนา
นายสมศักดิ์ พัฒนกุล
นายพิเชฐ แช่มพุทรา
นายเฉียบ สบาย
นางบุหลัน จันทร์สายบัว
นายชาลี เพ็งที
นายฉอ้อน แร้นพิมาย
นายครองสิน ทองเครือ
นายเด่นชัย ปราสาทสูง
นางฉันทนา เรืองการ
นายอุทัย สอพิมาย
นายฉลองชัย บุญกาเนิด
นางไยลดา กระจ่างแจ้ง
นายบุญหลาย วิไธสง
นายศรีประจวบ บุไธสง
นางปัญญา จันทรศรี
นางวิภารัตน์ ไพคานาม
นายเทอม วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง สร้างไร่
นายผดุง เบาแรง
นางสาวอรุณ มงคลการ
นางโรมจิตร แงดสันเทียะ
นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ
นายณัฐพงศ์ ศิริสมานจิตติกุล

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙

ลายมือชื่อ
ฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร
สุภณ ธัญธนาศุภกร
พัฒนวดี คชบาง
สาอาง รัตนา
พิชิต แสนเจ๊ก
สามารถ ซื้อค้า
ประเสริม พัดพิมาย
รังสรรค์ ผลนา
สมศักดิ์ พัฒนกุล
พิเชฐ แช่มพุทรา
เฉียบ สบาย
บุหลัน จันทร์สายบัว
ชาลี เพ็งที
ฉอ้อน แร้นพิมาย
ครองสิน ทองเครือ
เด่นชัย ปราสาทสูง
ฉันทนา เรืองการ
อุทัย สอพิมาย
ฉลองชัย บุญกาเนิด
ไยลดา กระจ่างแจ้ง
บุญหลาย วิไธสง
ศรีประจวบ บุไธสง
ปัญญา จันทรศรี
วิภารัตน์ ไพคานาม
เทอม วิสุทธิญาณภิรมย์
บุญส่ง สร้างไร่
ผดุง เบาแรง
อรุณ มงคลการ
นางโรมจิตร แงดสันเทียะ
เจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ
ณัฐพงศ์ ศิริสมานจิตติกุล

หมายเหตุ
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๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นางศิริพร ทุมมากรณ์
นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง
นายประยงค์ อาจศึก
นายกวี ศรีสุข
นายผดุงศักดิ์ พูนดี
นายวิเชียร พลีดี

ผู้ร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑ นายบรรเจิด สอพิมาย
๒ นายไสว กิตติถิรกุล
๓ นายสมบูรณ์ จูงกลาง
๔ นายอร่าม พงษ์พิมาย

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑
เลขานุการสภาฯ

ศิริพร ทุมมากรณ์
ธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง
ประยงค์ อาจศึก
กวี ศรีสุข
ผดุงศักดิ์ พูนดี
วิเชียร พลีดี

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายก อบต.ในเมือง
รองนายก อบต.ในเมือง
รองนายก อบต.ในเมือง
เลขานุการนายก อบต.
ในเมือง

หมายเหตุ

บรรเจิด สอพิมาย
ไสว กิตติถิรกุล
สมบูรณ์ จูงกลาง
อร่าม พงษ์พิมาย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ประธานแจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง ดังนี้
นายประจักร แก้วบัณฑิต
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ลากิจ
นายอภิวัฒน์ จริยธาราสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
ลากิจ
นายไพศาล เหล็กกรุง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ ลาป่วย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง สมัยสามัญสมัย ที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรอง ๓๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่องการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองชี้แจง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกฯ ได้เรียนชี้แจงร่างข้อบัญญัติต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารของขององค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
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ในเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ดังต่อไปนี้
1. สถานการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.
25๖๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จานวน ๔๙,๓๑๘,๓๐๙.๓๕ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จานวน ๑๒,๙๓๐,๘๓๙.๒๖ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน ๑๕,๙๗๔,๕๔๖.๐๑ บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน จานวน ๕ โครงการ
รวม ๑๖๐,๖๗๒.๓๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๗ โครงการ รวม
๒๘๒,๘๐๖.๑๖ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จานวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒.๑ รายรับจริง จานวน ๖๓,๙๐๐,๗๗๓.๖๓ ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน ๓,๑๖๐,๒๑๓.๑๕ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน ๙๘๓,๗๐๓.๒๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน ๓๒๖,๓๗๓.๖๖ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
๒,๑๓๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน ๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน ๒๗,๔๒๓,๓๕๗.๖๒ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน ๓๒,๐๐๔,๙๙๖.๐๐ บาท
2.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
๐.00 บาท
๒.
3 รายจ่ายจริง จานวน ๔๖,๕๘๑,๔๒๐.๗๗ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน ๑๕,๓๘๘,๕๙๙.00 บาท
งบบุคลากร
จานวน ๑๓,๑๐๐,๓๐๙.๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
จานวน ๗,๓๓๖,๘๘๐.๑๗ บาท
งบลงทุน
จานวน ๘,๗๔๐,๒๒๙.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น จานวน
๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน ๒,๐๑๕,๔๐๓.๖๐ บาท
๒.
4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน ๐.00 บาท
๒.
5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
จานวน
0.00 บาท
๒.
6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน ๑,๒๕๒,๐๓๖ .00 บาท
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คาแถลงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประมาณการรายรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
หมวดรายได้
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
รายรับ
ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ
รายรับ
ปี ๒๕๖๑

๓,๕๐๑,๙๕๕.๗๕
๙๗๑,๘๐๔.๐๐
๔๙๑,๓๕๕.๘๓
๐.๐๐
๙๗,๘๐๕.๐๐
๐.๐๐

๒,๖๘๕,๐๐๐.๐๐
๙๒๓,๖๖๐.๐๐
๕๘๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๒๐๔,๒๐๐.๐๐
๐.๐๐

๓,๒๓๕,๐๐๐.๐๐
๑,๑๔๗,๔๐๐.๐๐
๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๖๑,๖๐๐.๐๐
๐.๐๐

๕,๐๖๒,๙๒๐.๕๘

๔,๓๙๒,๘๖๐.๐๐

๕,๑๔๔,๐๐๐.๐๐

๓๕,๕๑๐,๖๐๗.๙๐ ๓๓,๒๖๓,๑๑๙.๐๐ ๓๖,๘๕๖,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ ๓๕,๕๑๐,๖๐๗.๙๐ ๓๓,๒๖๓,๑๑๙.๐๐ ๓๖,๘๕๖,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๔,๗๗๘,๐๓๕๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔,๗๗๘,๐๓๕๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม
๕๕,๓๕๑,๕๖๓.๔๘ ๗๕,๖๕๕,๙๗๙.๐๐ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คาแถลงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประมาณการรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
หมวดรายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
รายจ่าย
ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ
รายจ่าย
ปี ๒๕๖๑

๒,๑๘๗,๖๖๖.๐๐
๑๔,๔๖๐,๒๓๑.๒๑
๗,๑๓๐,๔๗๒.๑๖
๑๖,๘๖๙,๙๖๐.๐๐
๐.๐๐
๓,๐๑๗,๐๙๒.๒๓

๒๑,๐๓๗,๓๖๐.๐๐
๑๙,๓๔๗๙๑๙.๐๐
๑๔,๐๖๖,๐๐๐.๐๐
๑๖,๖๗๗,๗๐๐.๐๐
๐.๐๐
๔,๕๒๗,๐๐๐.๐๐

๒๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙,๖๖๙,๗๐๐.๐๐
๑๖,๑๖๘,๑๕๐.๐๐
๑๘,๑๘๒,๑๕๐.๐๐
๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐

๔๓,๖๖๕,๔๒๑.๖๐ ๗๕,๖๕๕,๙๗๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ด้าน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
๑๘,๘๗๐,๖๒๐
แผนงานรักษาคามสงบทั่วไป
๘๙๖,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
๖,๓๙๕,๗๓๐
แผนงานสาธารณสุข
๖,๔๗๗,๗๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒๐,๐๐๐
แผนงานเคหะชุมชน
๒๐,๒๐๕,๘๘๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
๖๗๐,๐๐๐
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๒,๒๙๑,๓๕๐
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
๑,๗๗๒,๗๒๐
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
๒๒,๔๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๘๐,๐๐๐,๐๐๐

รายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ส่ง
ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองกล่าวชี้แจงแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเมืองได้สอบถามที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองได้ชี้แจงในที่ประชุมและตาม
เอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้จัดส่งให้พิจารณาก่อนแล้วมี
ผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่
นายเด่นชัย ปราสาทสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ สอบถามและขอแก้ไขรายละเอียดหน้า ๑๐๔
โครงการที่ ๓๔ ว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ซอยทางเข้า ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง
งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด รายละเอียดถูกต้องหรือไม่
ประธานสภาฯ ให้นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดซึ่งนายกฯ ได้ตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่พิมพ์
เอกสารแล้วปรากฏว่าพิมพ์ผิดจึงขอแก้ไขให้ถูกต้องดังนี้ โครงการที่ ๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐
ซอยทางเข้า ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑,๐๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและตามแบบ
อบต.กาหนด
นายชาลี เพ็งที ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ๒๗ หน้า ๑๐๒ โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อย
กว่า ๑,๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่น ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กาหนด ขอแก้ไขเพิ่มความ
กว้างจาก ๓ เมตร เป็นความกว้าง ๔ เมตร โดยลดความยาวลงงบประมาณเท่าเดิม
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ประธานสภาฯ ให้นายกชี้แจงฯ ซึ่งนายกฯ ชี้แจงว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปสารวจร่วมกับสมาชิกให้
ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วให้สมาชิกยื่นเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป
นายพิเชฐ แช่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอแก้ไขโครงการที่ ๒๐ หน้า ๑๐๑ โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายตะวันตก) ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จากสายตะวันตกเป็นสายตะวันออก
รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือขอแก้ไขข้อความรายละเอียดใดๆ
หรือไม่ ไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้วจึงให้ที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในวาระแรก รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วประธานสภาฯ ได้ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้
อ ๔๕ กาหนดไว้ว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้
ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ประธานสภาฯ จึงหารือที่ประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติจานวนเท่าใด
นายเด่นชัย ปราสาทสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เสนอว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจานวน ๕
คน โดยมีผู้รับรองสองคน ได้แก่ นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ และนายชาลี เพ็งที ส.อบต.หมู่ที่ ๘
ประธานสภาสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีผู้ใดเสนอแล้วประธานสภาฯ จึงกล่าว
สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจารวน ๕ คน และต่อไปให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน
จนกว่าจะครบทั้งห้าคน
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นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐ เสนอนายรังสรรค์ ผลนา ส.อบต.หมู่ที่ ๕
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ผู้รับรองได้แก่ นายพิเชฐ แช่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๖ และนางวิภารัตน์
ไพคานาม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔
นางบุหลัน จันทร์สายบัว ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เสนอ นายพิเชฐ แช่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๖
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ผู้รับรองได้แก่ นายศรีประจวบ บุไธสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ และ
นางโรมจิตร แงดสันเทียะ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗
นายบุญหลาย วิไธสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เสนอ นายครองสิน ทองเครือ ส.อบต.หมู่ที่ ๙
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ผู้รับรองได้แก่ นางปัญญา จันทรศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ และนายเด่นชัย
ปราสาทสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เสนอ นายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ผู้รับรองได้แก่นายสามารถ ซื้อค้า ส.อบต.หมู่ที่ ๓ และนายเฉียบ สบาย
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
นายเด่นชัย ปราสาทสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เสนอนายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
ผู้รับรองได้แก่ นายบุญหลาย วิไธสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ และนางอรุณ มงคลการ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ ไม่มีผู้เสนอเพิ่มอีก
ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจานวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑. นายรังสรรค์ ผลนา ส.อบต.หมู่ที่ ๕
๒. นายพิเชฐ แช่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๗
๓. นายครองสิน ทองเครือ ส.อบต.หมู่ที่ ๙
๔. นายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔
๕. นายอุทัย
สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบจานวน ๕ คนแล้ว ประธานสภาฯ ได้สั่งพัก
การประชุมเป็นเวลา ๑๕ นาที
ต่อมาประธานได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมต่อและให้ที่ประชุมกาหนดระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งนายประเสริม พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ได้เสนอระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติต่อที่ประชุมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทา
การสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองโดยมี นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.มู่ที่ ๑๑ และนายครองสิน ทอง
เครือ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นผู้รับรอง ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นวันอื่นหรือไม่ ไม่มีผู้ใด
เสนอเพิ่มเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าวันเสนอคาแปรญัตติคือวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทาการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
ประธานสภาฯ ได้แจ้งเน้นย้าที่ประชุมว่าหากสมาชิกสภาฯผู้ใดต้องการยื่นเสนอคาแปรญัตติให้
ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามกาหนดที่แจ้งไปแล้ว เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รับคาแปรญัตติ และได้
ประชุมพิจารณาแล้วขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานสภาฯ ทราบ เพื่อที่จะได้แจ้งผลการพิจารณาคาแปร
ญัตตินั้นต่อสมาชิกสภาฯต่อไป และขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีเรื่องจะสอบถามหรือเสนอแนะที่ประชุมหรือไม่
นายบุญหลาย วิไธสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เสนอที่ประชุมว่าถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบริเวณ
ด้านหลังสหกรณ์โคนมพิมาย ซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๑,๑๓,๑๘ มีสภาพชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งยังไม่มีหมู่บ้าน
ใดเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซม จึงขอฝากผู้บริหารช่วยพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมด้วย
ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองชี้แจง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเมืองชี้แจงว่า ขอตรวจสอบก่อนว่าถนนดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีหรือไม่หากมีอยู่ในแผนก็
จะได้ดาเนินการปรับปรุงต่อไป
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง แจ้งเรื่องการขอความร่วมมือบริจาคกฐินอาเภอพิมาย
ปีนี้กาหนดทอดกฐินอาเภอที่วัดบ้านชีวาน ตาบลชีวาน อาเภอพิมาย รายละเอียดอื่นจะได้ประสานต่อไปและ
การเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่การปลูกดาวเรือง
ประดับบ้านเรือนและสถานที่ราชการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกับประชาชนปลูกดาวเรืองเพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและแสดงการอาลัยต่อพระองค์ท่าน สาหรับการจัดทาดอกไม้จันทน์ขณะนี้ได้จัดเตรียมเรียบร้อย
แล้วจานวนประมาณหนึ่งหมื่นดอก เกี่ยวกับกาหนดการรายละเอียดการจัดงานถวายพระเพลิงนั้นอาเภอจะเรียก
ประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบรายละเอียดแล้วจะได้แจ้งประสานทุกท่านต่อไป
ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่งปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมืองสมัยสามัญสมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อเวลา
๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

..................................................ผู้จดรายงานการประชุม

( นายวิเชียร พลีดี )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง
ลงชื่อ
...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นางปัญญา จันทรศรี )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมูท่ ี่ ๑๔
ลงชื่อ

..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายอุทัย สอพิมาย )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมูท่ ี่ ๑๑

ลงชื่อ

..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายประเสริม พัดพิมาย )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมูท่ ี่ ๔
ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นางฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเมือง

