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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 

 

นางฐปณีย ์ ศรีพินิจภัทร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางส าอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์  พัฒนกุล 
นายพิเชฐ  แช่มพุทรา 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นางฉันทนา  เรืองการ 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์ 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
นางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ 
นายไพศาล  เหล็กกรุง 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
 

ประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓   
ส.อบต. หมู่ที ่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 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 ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
 

ฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร 
พัฒนวดี  คชบาง 
ส าอาง  รัตนา 
สามารถ  ซื้อค้า 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ  แช่มพุทรา 
เฉียบ  สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ครองสิน   ทองเครือ 
ฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
ฉันทนา  เรืองการ 
อุทัย  สอพิมาย 
อภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์ 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
เทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์ 
บุญส่ง  สร้างไร่ 
ผดุง  เบาแรง 
อรุณ  มงคลการ 
เจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ 
ไพศาล  เหล็กกรุง 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
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๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 

นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
นายประยงค์  อาจศึก 
นายกวี  ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

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

ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
ประยงค์  อาจศึก 
กวี  ศรีสุข 
ผดุงศักดิ์  พูนดี 
วิเชียร  พลีดี 

 
 
 

 

ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายบรรเจิด  สอพิมาย 
นายไสว  กิตติถิรกุล 
นายสมบูรณ์  จูงกลาง 
นายอร่าม  พงษ์พิมาย 

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

 

บรรเจิด   สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง 
อร่าม  พงษ์พิมาย 

 

 
ผู้ขาดประชุม   -ไม่มี- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
   เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ได้เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  ๓๓  คน ถือว่าครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้เชิญ  นางฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมือง  จุดเทียน – ธูป  บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วสวดมนต์พร้อมกัน  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมืองได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑  แจ้งการลา ออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังนี้ 
  นางไยลดา  กระจ่างแจ้ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ    
พิมายตั้งแต่วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เนื่องจากต้องการประกอบอาชีพส่วนตัว   
           ๑.๒  แจ้งการลาของสมาชิก  ได้แก่   
   นาย ฉลองชัย  บุญก าเนิด   ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๑   ลา ป่วย 
  นายสุภณ   ธัญธนาศุภกร  ส.อบต.  หมู่ที่ ๔   ลากิจ 
   นายประจักร  แก้วบัณฑิต  ส.อบต.  หมู่ที่ ๖    ลากิจ 
  นางโรมจิตร   แงดสันเทียะ ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๗    ลาป่วย 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว  ขอให้ตรวจดูทีละหน้าและสอบถามว่ามีผู้ใดจะแก้ไขหรือไม่  ไม่มีการแก้ไขจึงให้ลงมติ  
      มติที่ประชุม  รับรอง  ๓๒  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
     ๕.๑  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๒ 
      ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองชี้แจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  นายกฯ ได้เรียนชี้แจงร่างข้อบัญญัติต่อที่ประชุมว่า  ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองในสมัยประชุมนี้ซึ่งได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว   ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานการคลัง 
   1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑  ณ วันที่ ๙  สิงหาคม พ.ศ.      
25๖๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
   ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๔๙, ๑๓๔,๗๕๘.๓๘  บาท 
   ๑.๑.๒  เงินสะสม  จ านวน     ๖,๓๒๕,๕๕๔.๖๕  บาท 
   ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๑๗,๒๔๖,๒๔๒.๗๙  บาท 
   ๑.๑.๔  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน  จ านวน  ๗  โครงการ  
รวม  ๔๒๖,๐๐๖.๓๐  บาท 
   ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  ๘  โครงการ  รวม  
๙๗๙,๗๔๗.๐๐  บาท 
   ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  ๐.๐๐  บาท  
๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ณ วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
   ๒.๑  รายรับจริง  จ านวน  ๖๙,๖๑๖,๙๕๘.๖๘  ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร      จ านวน   ๕,๑๕๒,๔๑๘.๓๙  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน   ๑,๓๖๕,๖๒๒.๕๐  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน        ๒๖๕,๖๗๑.๕๙  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน            ๐.๐๐   บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน           ๒,๖๔๐.๐๐   บาท 
    หมวดรายได้จากทุน   จ านวน        ๐.๐๐   บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน   ๓๐,๑๖๑,๖๑๗.๒๐  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  ๓๒, ๖๖๘,๙๘๙.๐๐   บาท 
   2.๒   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน         ๓๑๘,๐๐๐.0๐  บาท 
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   ๒. 3   รายจ่ายจริง จ านวน  ๔๖,๖๙๓,๖๔๓.๔๓ บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง     จ านวน   ๑๖,๗๐๘,๔๑๐.00  บาท 
    งบบุคลากร     จ านวน  ๑๓, ๕๐๒,๑๘๒.๖๐  บาท 
    งบด าเนินงาน    จ านวน   ๕,๐๘๗,๕๖๘.๕๖   บาท  
    งบลงทุน     จ านวน    ๘,๘๗๑,๗๘๐.๕๓   บาท 
    งบรายจ่ายอื่น    จ านวน       ๐.๐๐   บาท 
    งบเงินอุดหนุน     จ านวน    ๒, ๕๒๓,๗๐๑.๗๔  บาท 
  ๒. 4   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๓๑๘,๐๐๐ บาท 
   ๒. 5   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน   ๙,๖๗๘,๕๐๐.๙๖  บาท 
   ๒. 6   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    ๕๔,๐๐๐.00  บาท 
 
   ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๒  ประกอบประมาณการรายรับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

หมวดรายได้ รายรับจริง 
 ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ
รายรับ 

ปี ๒๕๖๑ 

ประมาณการ
รายรับ 

ปี ๒๕๖๒ 
รายได้จัดเก็บเอง 
   หมวดภาษีอากร      
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      
   หมวดรายได้จากทุน  
 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 

 
๓,๕๕๙,๙๖๑.๖๘ 

  ๑,๑๗๔,๕๐๒.๐๐ 
๓๙๔,๓๓๖.๘๐ 

๒,๒๐๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
๕,๑๓๑,๐๐๐.๔๘ 

 
๓,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ 
๑,๑๔๗,๔๐๐.๐๐ 

๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๖๑,๖๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๕,๑๔๔,๐๐๐.๐๐ 

 
๕,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๑,๓๒๖,๕๕๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๗๐๐.๐๐ 

๐.๐๐ 
 

๖,๘๔๓,๒๕๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร 

 
 รวมรายได้ท่ีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 

 
 

๓๒,๙๗๕,๕๔๐.๘๖ 
 

๓๒,๙๗๕,๕๔๐.๘๖ 

 
 

๓๖,๘๕๖,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๖,๘๕๖,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๓๖,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๖,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

๓๒,๐๐๔,๙๙๖.๐๐ 
 
 

๓๒,๐๐๔,๙๙๖.๐๐ 

 
 

๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๓๔,๗๙๔,๗๕๐.๐๐ 
 
 

๓๔,๗๙๔,๗๕๐.๐๐ 
รวม ๗๐,๑๑๑,๕๓๗.๓๔ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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   ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๒  ประกอบประมาณการรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

หมวดรายจ่าย รายจ่ายจริง 
 ปี ๒๕๕๙ 

ประมาณการ
รายจ่าย 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ
รายจ่าย 
ปี ๒๕๖๑ 

จ่ายจากงบประมาณ 
    งบกลาง 
    งบบุคลากร 
    งบด าเนินงาน 
    งบลงทุน 
    งบรายจ่ายอื่น 
    งบเงินอุดหนุน    

 รวมจ่ายจากงบประมาณ 

 
๑๗,๖๓๑,๕๑๕.๐๐ 
๑๕,๗๗๕,๓๒๘.๐๐ 
๑๐,๗๗๐,๐๗๙.๐๑ 
๑๗,๖๓๒,๐๑๘.๐๐ 

๐.๐๐ 
๒,๐๑๕,๔๐๓.๖๐ 

๖๓,๘๒๔,๓๕๓.๖๑ 

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

๐.๐๐ 
๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๓,๓๒๖,๐๕๓.๐๐ 
๒๑,๒๐๑,๕๐๐.๐๐ 
๑๕,๐๗๘,๗๔๗.๐๐ 
๑๕,๑๒๓,๗๐๐.๐๐ 

๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๓,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารทั่วไป 
    แผนงานรักษาคามสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    แผนงานเคหะชุมชน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานการเกษตร 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
    แผนงานงบกลาง 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 

 
๑๘,๕๐๔,๖๑๗ 

๕๓๘,๐๐๐ 
 

๗,๒๖๖,๖๙๐ 
๗,๐๕๒,๔๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๗,๐๙๒,๘๒๐ 

๙๘๑,๐๐๐ 
๑,๕๘๙,๐๐๐  

 
๑,๖๙๒,๔๒๐ 

  
๒๓,๓๒๖,๐๕๓ 
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยที่เป็นการสมควรตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นโดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองและโดยอนุมัติของนายอ าเภอพิมาย  
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  ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
   ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  
   ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
๗๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๗๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยแยกเป็นรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
   ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป    ๑๘,๕๐๔,๖๑๗  บาท  
   แผนงานรักษาความสงบภายใน            ๕๓๘,๐๐๐  บาท  
   ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา         ๗,๒๖๖,๖๙๐  บาท  
    แผนงานสาธารณสุข         ๗,๐๕๒,๔๐๐  บาท  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์                  ๒๐,๐๐๐   บาท  
    แผนงานเคหะและชุมชน                 ๑๗,๐๙๒,๘๒๐  บาท  
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              ๙๘๑,๐๐๐  บาท  
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        ๑,๕๘๙,๐๐๐   บาท  
   ด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานการเกษตร         ๑,๖๙๒,๔๒๐   บาท  
  ด้านการด าเนินการอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง       ๒๓,๓๒๖,๐๕๓   บาท  
       รวมงบประมาณทัง้สิ้น       ๗๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท  
รายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ได้ส่งให้กับสมาชิกทุก
ท่านแล้ว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
    เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองกล่าวชี้แจงแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมืองได้สอบถามที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ชี้แจงในที่ประชุมและตาม
เอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ได้จัดส่งให้พิจารณาก่อนแล้วมี
ผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่  ไม่มีผู้ใดอภิปรายประธานจึงสอบถามนายกฯ ในแผนงานสาธารณสุขตามร่างข้อบัญญัติฯ 
หน้า ๙๐ เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งตั้งงบประมาณไว้จ านวน  ๘๐๐,๐๐๐  
บาทว่าเหตุใดจึงตั้งงบประมาณไว้จ านวนมาก 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเป็น
ผู้ตอบค าถาม  ซึ่งปลัดได้ชี้แจงว่างบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในแผนงานสาธารณสุขนั้นในปีที่ผ่านมาตั้งไว้ไม่
พอเพียงกับการใช้จ่ายต้องโอนงบประมาณเพ่ิมทุกปี  ดังนั้นปีนี้จึงตั้งไว้จ านวน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส ารับรถที่ใช้ในการเก็บขนและฝังกลบขยะมูลฝอย  ได้แก่ รถเก็บขยะ  
จ านวน  ๒  คัน  รถแบคโฮ ๑ คัน  และรถบรรทุกท้ายลาดอีกหนึ่งคัน 
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอว่าขอให้ตั้งงบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
รถแบคโฮให้เพียงพอเนื่องจากเมื่อเกิดอุทกภัยหรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้องใช้รถแบคโฮจะได้สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
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   ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้วประธานจึง
ให้ลงมติ 
   มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการจ านวน  ๓๒  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในวาระแรก  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แล้วประธานสภาฯ ได้ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔๕ ก าหนดไว้ว่าญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
  ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ   
   (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน  
   (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ ่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
   ข ้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
   (๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
  ประธานสภาฯ จึง กล่าวว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีหน้าที่หารือที่ประชุมในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด  
  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  ๕  คน 
โดยมีผู้รับรองสองคน  ได้แก่  นายเด่นชัย  ปราสาทสูง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ และนางวิภารัตน์  ไพค านาม  ส.อบต.
หมู่ที่ ๑๔ 
   ประธานสภาสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
แล้วประธานสภาฯ จึงกล่าวสรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน  ๕  คน  และต่อไปให้ที่ประชุมเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติทีละคนจนกว่าจะครบทั้งห้าคน 
  นางบุหลัน  จันทร์สายบัว  ส.อบต.หมู่ที่ ๗  เสนอนางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ   ส.อบต.    
หมู่ที่ ๑๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  ผู้รับรองได้แก่  นายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  และนาง
อรุณ  มงคลการ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ 
  นายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖   เสนอนายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  ผู้รับรองได้แก่  นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖   และนายผดุงศักดิ์  
พูนดี   ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑ 
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  นาย ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง   ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐  เสนอ  นายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  ผู้รับรองได้แก่  นางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘ และนาง
ปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   
    นายเด่นชัย  ปราสาทสูง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  เสนอนายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑        
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔  ผู้รับรองได้แก่  นายศรีประจวบ  บุไธสง   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  และนายพิเชฐ  
แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖    
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอ  นายประเสริม  พัดพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๔   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕  ผู้รับรองได้แก่นายเฉียบ  สบาย ส.อบต.หมู่ที่ ๗ และนายบุญหลาย  วิไธสง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  
  ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมอีก
ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน  ๕  คน  ประกอบด้วย 
   ๑. นางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  
   ๒. นายรังสรรค์  ผลนา    ส.อบต.หมู่ที่ ๕   
    ๓. นายพิเชฐ  แช่มพุทรา   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
   ๔. นายอุทัย  สอพิมาย    ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑   
  ๕. นายประเสริม  พัดพิมาย   ส.อบต.หมู่ที่ ๔   
    เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบจ านวน ๕ คนแล้ว  ประธานสภาฯ ได้สั่งพัก
การประชุมเป็นเวลา ๑๕ นาที   
   ต่อมาประธานได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมต่อและให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งนางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  ได้เสนอระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อท่ีประชุมระหว่างวันที่  ๒๓-๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองโดยมี  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  และนาย    ประ
เสริม  พัดพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๔  เป็นผู้รับรอง  ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นวันอื่นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าวันเสนอค าแปรญัตติคือวันที่ ๒๓-๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
  ประธานสภาฯ ได้แจ้งเน้นย้ าที่ประชุมว่าหากสมาชิกสภาฯผู้ใดต้องการยื่นเสนอค าแปรญัตติให้  
ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามก าหนดที่แจ้งไปแล้ว  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รับค าแปรญัตติและได้
ประชุมพิจารณาแล้วขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานสภาฯ ทราบ  เพื่อที่จะได้แจ้งผลการพิจารณาค าแปร
ญัตตินั้นต่อสมาชิกสภาฯต่อไป  และขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเมือง  และขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ท าหนังสือขออนุญาตนายอ าเภอเพ่ือขยายเวลาประชุมสมัยสามัญออกไป
อีกสิบห้าวันเนื่องจากสมัยประชุมที่ก าหนดไว้ไม่สามารถพิจารณาร่างข้อบัญญัติได้ทันในสมัยประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่   
   นางอรุณ  มงคลการ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗  กล่าวขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบวาตภัย  ลมพัดบ้านเรือนเสียหาย 
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอที่ประชุมว่าขอให้ผู้บริหารจัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายให้ครบทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้มีที่ออกก าลังกาย 
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   นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  เสนอว่าให้ผู้บริหารจัดหาเครื่องสูบน้ าแบบ
มอเตอร์(ไดโว)  เพ่ือไว้ใช้บริการประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ าท่วมขังในบ้านเรือน  เนื่องจากมี
ความสพดวกสามารถใช้กระแสไฟฟ้าจากบ้านเรือนได้ไม่ต้องใช้น้ ามัน  
   นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  เสนอให้ผู้บริหารจัดซื้อเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่  เนื่องจาก
สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังกรณีเกิดอุทกภัยหรือภาวะฝนแล้งใช้สูบน้ าเพื่อการเกษตรได้  
  ประธานฯ ให้นายกฯ ตอบข้อเสนอของสมาชิก  ซึ่งนายกฯ ได้ตอบข้อเสนอว่าเรื่องต่างๆ ที่
เสนอมารับจะน าไปพิจารณาต่อไป 
 

   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องใดๆ แล้วประธานจึงสั่งปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1  เมื่อเวลา  ๑๕.๓๐ น.
   
 
 
 
    ลงชื่อ  ..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                  ( นายวิเชียร  พลีดี )  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
 
 
                      ลงชื่อ  ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางปัญญา  จันทรศรี )   
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๔  
 
 
    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายอุทัย  สอพิมาย )  
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๑  
 
 
    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายประเสริม  พัดพิมาย )                    
      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๔  
 
 
                                           ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                          ( นางฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร )  
                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลในเมือง 
 


