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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/๒๕63 
เมื่อวันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจินดา  คงตุก ประธานสภาฯ จินดา  คงตุก  
๒ นายวีระนันท์  จันทร์นุ่น รองประธานสภาฯ วีระนันท์  จันทร์นุ่น  
๓ นายค านูญ  เจ้ยเปี้ยว ส.อบต.ม.๑ ค านูญ  เจ้ยเปี้ยว  

๔ นายมล  ชุมทอง ส.อบต.ม.๑ มล  ชุมทอง  

๕ นายสมยศ  ชูเมือง ส.อบต.ม.๒ สมยศ  ชูเมือง  

6 นางสุคนธ์  รอดเมือง ส.อบต.ม.2 สุคนธ์  รอดเมือง  

7 นายพิทักษ์  คงแก้ว ส.อบต.ม.๓ พิทักษ์  คงแก้ว  

8 นายระบิล  ขวัญสุด ส.อบต.ม.๓ ระบิล  ขวัญสุด  
9 นายบรรยัด  แก้วมี ส.อบต.ม.๔ บรรยัด  แก้วมี  

10 นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต.ม.๕ เทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย  
๑1 นายวีระยุทธ  บัวเนี้ยว ส.อบต.ม.๖ วีระยุทธ  บัวเนี้ยว  
๑2 นายสังคม  พลายด้วง ส.อบต.ม.๖ - ลาป่วย 

๑3 นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต.ม.๗ ประเคียง  หนูพันธ์  
๑4 นายรัตน์  คงมาก ส.อบต.ม.๗ รัตน์  คงมาก  
๑5 นายเจริญ  แย้มเกิด ส.อบต.ม.๘ เจริญ  แย้มเกิด  
๑6 นางสาววันทนา  รัตนวงศ์แข ส.อบต.ม.๙ วันทนา  รัตนวงศ์แข  

๑7 นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต.ม.๙ อรรถพล  ชุมด า  
๑8 นายวิน  ศิริบุญ ส.อบต.ม.๑๐ วิน  ศิริบุญ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์ นายก อบต.แหลม เสทือน  ถาวรนุรักษ์  
๒ นายชม  หนูพันธ์ รองนายก อบต.แหลม ชม  หนูพันธ์  
๓ นายจรัล  แนมไสย เลขานุการนายก จรัล  แนมไสย  
๔ นายธวัชชัย  สองแป้น รองนายก อบต.แหลม ธวัชชัย  สองแป้น  

    5 นายปรเมศวร์  ชุมทอง เลขาสภาฯ (ปลัดอบต.แหลม) ปรเมศวร์  ชุมทอง  
6 นางดวงเดือน  ทองบุญชู ผู้อ านวยการกองคลัง ดวงเดือน  ทองบุญชู  
7 นางสาวอารีย์  ต าแอ หัวหน้าส านักปลัด อารีย์  ต าแอ  
8 นางสาวกุลยดา ไชยศรี

มาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กุลยดา ไชยศรีมาลย์  

9 สิบเอกนิกร   เกื้อมา เจ้าพนักงานธุรการ นิกร  เกื้อมา  

   เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภา อบต.ฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆเข้าห้องประชุมได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดและผู้ที่เข้า

ร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/๒๕63      
ซึ่งก าหนดไว้ในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 ต่อไปผมจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี-    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2
    ครั้งที ่1/2563  
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งอยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้ว 

สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ให้ยก
มือขอแก้ไขได้ครับ 

มตทิี่ประชุมฯ -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไปผมจะขอ
มติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1/2563 

มตทิี่ประชุม -เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1/2563 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านส าหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาใน

วาระ 3.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ซึ่งอยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้ว ต่อไปผมจะให้ท่านผู้บริหารได้น าเสนอครับ 
เชิญครับ 

นายกอบต.  (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์)กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
   และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ ส าหรับวาระ 3.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   แหลมพิจารณาดังต่อไปนี้ 

  -โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 500,000.00 บาท โอนลด 390,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  110,000.00.-บาท 

โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กสนามฟุตซอล  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  หมู่ที่  4                        
ยาว  128  เมตร  สูง  1.20  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม  แผนงาน  เคหะและชุมชน  หน้าที่ 
32  ล าดับ 83  (กองช่าง) เป็นเงิน  390,000บาท 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย  
เงินเดือน (ผ่ายการเมือง)  ประเภทรายจ่าย เงินตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ   66,000.00บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
351,600.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 285,600.00บาท 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 110,000.00 บาท โอนลด 110,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  0.00.-บาท 

-โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผลิตน้ าเพ่ือการเกษตรองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  หมู่ที่  
4 โดยท าการเทพ้ืน  คสล.  140 ตร.ม.  มุงหลังคาแผ่นเมทัลซีล  80  ตร.ม.  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมก าหนด)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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เพ่ิมเติม   แผนงาน  เคหะและชุมชน  หน้าที่    30  ล าดับ 81   (กองช่าง)  เป็นเงิน  
176,000บาท 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  

ข้อ  ๓๒  การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงบประมาณรายจ่าย 
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบ และแจ้ง
นายอ าเภอทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติโอน  
566,000.00.-บาท  (-ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)   

      
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว
เป็นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาขน จึงขอความเห็นท่าน
สมาชิกฯ เพ่ือได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกฯ มากครับที่ได้เสนอ ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งอยู่ในมือ
สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขออภิปรายญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้ยกมือขออภิปรายได้ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ 

มตทิี่ประชุม -มีมติเห็นชอบ 16 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับ ที่ได้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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   3.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นหัวข้อ 3.2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2564 ซึ่งอยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้ว ต่อไปผมจะให้ท่านผู้บริหารได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ครับ เชิญครับ 

นายกอบต. (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์)กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ ต้องขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 อาศัยอ านาจความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ซึ่งต้องด าเนินการตามระเบียบ
จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ซึ่งอยากให้ท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯได้ดู
รายละเอียดซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและนโยบายด าเนินการ       
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๒0,216,795.55 บาท 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน 3,817,228.48 บาท 
 ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,528,466.84 บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ โครงการ 
รวม ๐.๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม
46,127.๐๐ บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕63 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 
 (๑) รายรับจริง จ านวน 37,232,635.64 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร    จ านวน 22,750.00 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน   29,805.1๐ บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 118,546.09 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,084,746.๐๐ บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน 235,550.๐๐ บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน0.๐๐ บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน ๑4,910,938.22 บาท 
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 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 20,830,300.23 บาท 
 (๒)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 10,952,406.00 บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน 31,688,339.10 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง     จ านวน ๑1,079,886.๐๐ บาท 
 งบบุคลากร    จ านวน 9,421,161.๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน    จ านวน 6,628,977.93 บาท 
 งบลงทุน     จ านวน 2,763,034.17 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น    จ านวน     ๐.๐๐ บาท 

งบเงินอุดหนุน     จ านวน 1,795,340.๐0 บาท 
(๔)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน 10,952,406.00 บาท 
(๕)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,645,000.0๐ บาท 
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3,065,600.๐๐ บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.๐๐ บาท 
       
           บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 ด้านบริหารงานทั่วไป 
  แผนงานบริหารทั่วไป       มีจ านวนยอด   11,436,120 บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีจ านวนยอด   194,000 บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา    มีจ านวนยอด   7,805,680 บาท 
  แผนงานสาธารณสุข    มีจ านวนยอด   275,000 บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์    มีจ านวนยอด    50,000 บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน    มีจ านวนยอด    5,915,700 บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุม         มีจ านวนยอด     20,000 บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีจ านวนยอด  840,500 บาท 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  แผนงานเกษตร    มีจ านวนยอด   1,612,000 บาท 
  แผนงานการพาณิชย์   มีจ านวนยอด   1,739,000 บาท 
  ด้านการด าเนินงานด้านอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง    มีจ านวนยอด 14,512,000 บาท 
  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  มีจ านวนยอด 44,400,000 บาท 
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           ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ป ี๒๕62 ประมาณการ ปี ๒๕63 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 12,578,020.50 13,707,570.00 14,512,000.00 
   งบบุคลากร 11,233,604.00 12,456,640.00 12,833,620.00 
   งบด าเนินงาน 8,654,503.22 10,680,990.00 11,179,380.00 
   งบลงทุน 4,214,980.00 5,266,300.00 3,452,800.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 
   งบเงินอุดหนุน 1,975,005.01 1,863,500.00 2,397,200.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 38,656,112.73 44,000,000.00 44,400,000.00 
รวม 38,656,112.73 44,000,000.00 44,400,000.00 

 
 
                               ในส่วนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตามเอกสารที่ได้แจกให้

ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วทุกท่านคงได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ซึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการประมาณการรายรับรายจ่าย ส่วนหนึ่งกระผมในฐานะ
เป็นผู้บริหารได้ให้แต่ละส่วนในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมได้พิจารณาการใช้จ่าย
งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณารายจ่ายประจ า รายจ่ายที่เป็นไปตามข้อผูกพันก็ดี แต่
ละแผนงานนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบ ให้คุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต าบลแหลมต่อไป ในส่วนของการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่ง
ได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากสภา และในโอกาสนี้ผมอยากให้ท่าน
ประธานฯ และเพ่ือนสมาชิกฯได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และขอความเห็นชอบต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกฯ มากครับที่ได้เสนอ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2564 ซึ่งอยู่ในมือสมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขออภิปราย
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (วารที่1 ขั้นรับหลักการ)  ให้ยกมือขอ
อภิปรายได้ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 โปรดยกมือขึ้นครับ 

มตทิี่ประชุม -มีมติรับหลักการ 16 เสียง 
 ไม่รับหลักการ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับ ที่ได้มีมติรับหลักการตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

  
แต่งตั้งกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ (นายปรเมศวร์  ชุมทอง) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ มทุ กท่ าน  กา รแต่ ง ตั้ ง ก ร รมการแปรญัตติ  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  (๑) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่ น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 107 
ก าหนดให้เลือกทีละคน จนครบจ านวน ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้ เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๐๓
ต่อไปเป็นการแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติ ซึ่งกรรมการแปรญัตติมีได้  3 – 7 คน ขอให้ที่
ประชุมได้เสนอ เชิญครับ 

 
สมาชิกสภาฯ             (นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7) เรียนท่านประธานฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก            

สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมเห็นว่า ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 
ท่าน ครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) มีท่านใดเห็นว่าควรมีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ มากกว่า 3 ท่าน

เชิญเสนอได้ครับ 
 
มตทิี่ประชุมฯ -ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมก็ให้คณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ มี

จ านวน 3 ท่าน ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเชิญเสนอได้ครับ 
 
สมาชิกสภาฯ             (นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อ.บต. หมู่ที่ 7) เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ คณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่ 1 กระผมขอเสนอ นายบรรยัด  แก้วมี ครับ 
มตทิี่ประชุม นายวิน  ศิริบุญ และนายเจริญ  แย้มเกิด เป็นผู้รับรอง นายบรรยัด   แก้วมี  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
มตทิี่ประชุมฯ -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมลงมติให้ นายบรรยัด  แก้วมี ได้รับเลือก

เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
มตทิี่ประชุม -มีมติเห็นชอบ 16 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 เชิญ
เสนอได้ครับ  

 
สมาชิกสภาฯ             (นายสมยศ  ชูเมือง ส.อบต. หมู่ที่ 2) เรียนท่านประธานฯ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

กระผมขอเสนอ นายประเคียง  หนูพันธ์ ครับ 
 
มตทิี่ประชุม นางสุคนธ์  รอดเมือง และนายพิทักษ์  คงแก้ว เป็นผู้รับรองนายประเคียง  หนูพันธ์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ -ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมลงมติให้ นายประเคียง  หนูพันธ์ได้รับ

เลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
มตทิี่ประชุม -มีมติเห็นชอบ 16 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 เชิญ
เสนอได้ครับ  

  
สมาชิกสภาฯ              (นายเจริญ  แย้มเกิด ส.อบต. หมู่ที่ 8) เรียนท่านประธานฯคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3

กระผมขอเสนอ นายพิทักษ์  คงแก้ว ครับ 
 
มตทิี่ประชุม นายระบิล  ขวัญสุด  และนายอรรถพล  ชุมด า รับรอง นายพิทักษ์  คงแก้ว เป็นกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ 3 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
มตทิี่ประชุมฯ -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมลงมติให้ นายพิทักษ์  คงแก้ว ได้รับเลือก

เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
มตทิี่ประชุม -มีมติเห็นชอบ 16 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอสรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติ ไดค้รบ 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.นายบรรยัด  แก้วมี ส.อบต. หมู่ที่ 4 
 2.นายประเคียง   หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 
 3.นายพิทักษ์  คงแก้ว ส.อบต.  หมูที่ 3 
 ซึ่งต่อไปจะให้เลขานุการสภานัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือคัดเลือก

ประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการฯ เชิญครับ 
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เลขานุการสภาฯ (นายปรเมศวร์  ชุมทอง) เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือคัดเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ครับ  

 
ที่ประชุมฯ -รับทราบ- 
 
ประธานสภาฯ              (นายจินดา คงตุก) ต่อไปให้ที่ประชุมได้มีการก าหนดระยะเวลาการเสนอขอค าแปรญัตติ     

 เชิญเสนอครับ 
ที่ประชุม                   (นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7) เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุก  ท่านกระผมขอ เสนอระยะเวลารับค าแปรญัตติในระหว่างวันที่  17 ,18 และวันที่ 19  
สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
และกรรมการแปรญัตติจะประชุมกันอีกในขั้นกรรมการแปรญัตติในวันที่ 20 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. และจะแจ้งให้ประธานสภาฯ ได้รับทราบ  ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอระยะเวลาการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 
มตทิี่ประชุม                    -ไม่มี-  
 
ประธานสภาฯ             (นายจินดา คงตุก) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ใช้ 
                              ระยะเวลาในการแปรญัตติตามที่ เสนอมาและถ้าหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะยื่น

 หนังสือค าขอแปรญัตติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้เสนอต่อคณะกรรมการแปร-
 ญัตติครับ 

 
ที่ประชุม                    -รับทราบ- 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ส าหรับในการพิจารณาวาระที่2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

กระผมนัดประชุมเป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เนื่องจากหากประชุมใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เพียงพอทั้งนี้กระผมไดท้ าหนังสือขอ
ขยายการประชุมสภา อบต.แหลม ออกไปอีก 15 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 
2563  เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564               
ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 

 
ที่ประชุมฯ -รับทราบ- 
 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอ

ปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้ครับ 
ที่ประชุมฯ (นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต.หมู่ที่ 9) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงาน
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โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกี่ยวกับการตั้งกรรมการตรวจงานจ้าง
โครงการต่างสมัยก่อนได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการตรวจงานจ้างเพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินการของผู้ประกอบการซึ่งปัจจุบันนั้น มิได้ตั้งสมาชิกสภาฯ เป็น
กรรมการตรวจงานจ้างท าให้ทักท้วงกับผู้ประกอบการที่ด าเนินการนั้นยุ่งยาก ส าหรับถนน
ช ารุดในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 บ้านชายพรุเห็นควรให้ตอกเสาเข็มเพ่ือป้องกันถนนพังครับเพ่ือได้
ด าเนินการในช่วงที่เหมาะสม ส าหรับการขุดเพ่ือซ่อมแซมระบบประปาที่ช ารุด ซึ่งควรมีรถ
ขุดขนาดเล็กเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการท างานบริการประชาชน และในขณะนี้ได้มี
รถสิบล้อได้วิ่งผ่านถนนลาดยางเพ่ือท าถนนจนท าให้ถนนบางส่วนในพ้ืนที่ได้ช ารุดและเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งในพ้ืนที่จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไปครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณ นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต.หมู่ที่ 9) มากครับ ที่ได้แจ้ง

ปัญหาในพ้ืนที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือสอบถาม
เพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมฯ  (นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 7) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน 
   สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับปีนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
   แหลม ได้พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า ประปา ผลผลิตด้าน 
   การเกษตร ถ้าได้มีการพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตรได้จะดียิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนมี 
   รายได้เพ่ิมข้ึนด้วยครับขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณ นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 7) มากครับ ที่ได้แจ้ง

ปัญหา ในพ้ืนที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือสอบถาม
เพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายหรือแจ้งเพ่ิมเติมในวาระนี้ต่อไปขอเชิญ ท่าน
นายกฯ ได้กล่าวสรุปเชิญครับ 

นายกฯ (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับ ที่ได้มีมติรับหลักการ
ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ส าหรับ
กรรมการตรวจงานจ้าง ซึ่งสมัยก่อนก็จะคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่ ด าเนินโครงการ
เป็นกรรมการตรวจงานจ้างโดยในพ้ืนที่ท้องถิ่นอ่ืนได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกรรมการตรวจงาน
จ้างที่เป็นสมาชิกสภาฯ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในการตรวจสอบผู้ประกอบการ
ในการด าเนินโครงการ ก็สามารถร้องเรียนมาได้เพ่ือการตรวจสอบได้เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับงบประมาณในปี 2564 ได้มีความครอบคุลมในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าจะสามารถด าเนินการได้ปริมาณเท่าไหร่ ส าหรับรถขุดเล็กก็มีความ
จ าเป็นหากมีงบประมาณเพียงพอก็จะด าเนินการ ส าหรับประตูระบายน้ าก็ควรจะมีการ
ปรับปรุงต่อไป ส าหรับอุบัติเหตุในช่วงฝนตกก็ควรจะมีป้ายเตือนเพ่ือจะได้ระมัดระวัง 
ส าหรับอาคารสถานที่ก็จะมีการปรับปรุง เช่น ห้องน้ าก็จะมีความสะอาดสวยงามในการ
บริการประชาชน ส าหรับเรื่องของการต่อรองราคาการพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
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เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนได้เพ่ิมมากขึ้นก็จะด าเนินการในโอกาสต่อไปครับกระผมขอแจ้ง
เพ่ือทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกฯ มากครับ ที่ได้แจ้งสรุปเรื่องต่างๆ เพ่ือทราบ 

สมาชิกท่านใดจะขออภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
 
ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก)หากไม่มีท่านใดอภิปรายวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านตลอดจนคณะ
ผู้บริหาร และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.                                                                                                      
    ลงชื่อ       ปรเมศวร์  ชุมทอง                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           ( นายปรเมศวร์  ชุมทอง   )                                                                                                                                                      
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม   
 
    
                                                                   ลงชื่อ        จินดา    คงตุก     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                           ( นายจินดา    คงตุก ) 
                                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 
 
   ลงชื่อ                  สังคม  พลายด้วง         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     ( นายสังคม  พลายด้วง ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๖ 
 
 
   ลงชื่อ                    อรรถพล  ชุมด า       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      ( นายอรรถพล  ชุมด า ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๙ 
 
 
   ลงชื่อ                 เทียนชยั  หนูยิ้มซ้าย  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๕  
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