
-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย 

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ประธานสภาฯ ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์  
2 นายวิจิตร  ลับไพร ี รองประธานสภาฯ วิจิตร  ลับไพร ี  
3 นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ สมาชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อาจหาญ  
4 นายบุญเลิศ  พันธ์ุพวง สมาชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธ์ุพวง  
5 นายปฐม  ละว้า สมาชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้า  
6 นางศศิพร  กุลชยวณัฐ สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
5 นายกุญทณ  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต.หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่าง  
6 นายจรินทร์  ฟักข า สมาชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักข า  
7 นายประพันธ์  เหมือนเขียว สมาชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  
8 นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 ปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
9 นายรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  
10 นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวานิชย์  
11 นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
12 นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  
13 นายบรรพต  จินมิน สมาชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
14 นายสมศักดิ์  เหมอืนครุฑ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
15 นายสุพิศ   สืบอินทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์  
16 นายจรูญ  คงด ี สมาชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  
17 น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต สมาชิก อบต. หมู่ 10 ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต  
18 นายธงชัย  ช่ืนชวน สมาชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
19 นายสุภาพ  รู้ระวัง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุภาพ  รู้ระวัง  
20 นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่าง  
21 นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมาชิก อบต. หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
22 นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  
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ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายสมศักดิ์  เหมอืนครุฑ สมาชิก อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
2 นายจรูญ  คงด ี สมาชิก อบต.หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายสนอง  วิเศษสิงห ์ นายก อบต. สนอง  วิเศษสิงห ์  
2 นายเผด็จ  เช้ือทอง รองนายก อบต. เผดจ็  เช้ือทอง  
3 นายสุมิต  ค้ิววงศ์งาม รองนายก อบต. สุมิต  ค้ิววงศ์งาม  
4 นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน ์ ปลัด อบต. นวรัตน์ รังสีชุติพฒัน ์  
5 นางมนต์กวี  เลียงผา นักพัฒนาชุมชน มนต์กวี  เลียงผา  
6 นางณัฐศิกา  สาริด ี เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐศิกา  สาริดี  
7 น.ส.นภาพร  สรณะพิบลูย ์ นักทรัพยากรบุคคล นภาพร  สรณะพิบลูย ์  
8 น.ส.ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล เจ้าพนักงานธุรการ ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล  
9 น.ส.ศุภิสรา  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศุภิสรา  บุญนิ่ม  
10 น.ส.แคทรียา  สมานทรพัย ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ แคทรียา  สมานทรพัย ์  
11 น.ส.จรสัศรี อมรสริิพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ จรสัศรี อมรสริิพงษ์  
12 นายโกวิทย์  เหมือนอ่ า นายช่างโยธา โกวิทย์  เหมือนอ่ า  
13 นายจักรพงษ์  คงเกต ุ นักวิเคราะห์ฯ จักรพงษ์  คงเกต ุ  
14 นางศริณยา  โพธ์ิบอน นักวิชาการคลัง ศริณยา  โพธ์ิบอน  
15 นางอารรีัตน์  ถาใหม่ นักวิชาการเงินและบญัชี อารีรัตน์  ถาใหม ่  
16 นางเฉลมิศรี  ไข่สิงหท์อง เจ้าหน้าที่การเงิน เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
17 น.ส.กิง่ดาว  แซ่เฮง นักวิชาการจัดเก็บ กิ่งดาว  แซ่เฮง  
18 น.ส.วรางคณา  บัวซ้อน เจ้าพนักงานพสัด ุ วรางคณา  บัวซ้อน  
19 น.ส.ศศิธร  กุญชร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ศศิธร  กุญชร  
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เริ่มประชุม เวลา  10.00  น. 
นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
พลอย มาประชุมจ านวน 19 คน    ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว และก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย จะเปิดประชุม   

 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยพร้อมกัน 

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เชิญให้เลขานุการสภาอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  
ประธานสภาฯ  
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ลง

วันที่  9  สิงหาคม  2562  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ แจ้งระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ประธานสภา   ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
      2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
      สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  
      2562 
    ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
      3.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ) 
      3.2 เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
      (1) หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      3.3 เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) 
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      (1) ค่าคอมพิวเตอร์  
      (2) ค่าเครื่องพิมพ์ 
    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  13  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

    
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ตามเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่เจ้าหน้าที่ได้ส าเนาแจกให้กับสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  อบต.ไปแล้ว นั้น 
  - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเนื้อหารับรองรายงานการ

 ประชุมเบื้องต้นไปแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม 
  อีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมว่ามีอะไรที่จะต้อง

 แก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ถ้าไม่มีผมจะขอรับรอง
 รายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมาชิกท่านใดเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุม
 ครั้งที่แล้วขอให้ท่านยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม  ได้ตรวจทบทวนรายละเอียดรายงานการประชุม ,ไม่มีการแก้ไข มีมติ ดังนี้ 
  รับรองรายงานการประชุม จ านวน   19  เสียง 
  ไม่รับรอง   จ านวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    -    เสียง 
    ลาการประชุม   จ านวน    2   คน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
    3.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ท่านนายกฯ เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2563 และก่อนที่จะด าเนินการพิจารณา ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ 
    ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดท างบประมาณและข้ันตอนการพิจารณาให้ที่
    ประชุมสภาฯทราบ 

นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารสว่นต าบลบ่อพลอย ผมขอช้ีแจง ระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร ท้องถ่ิน เมื่อ
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณ
ประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร ท้องถ่ินได้น าเสนอต่อ
สภาท้องถ่ิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน          
พ.ศ.2547 ข้อ 45 (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้อง พิจารณา  
เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ รวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้     ลงมติก่อนที่
สมาชิก สภาท้องถ่ินได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์ แก่การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 สภาท้องถ่ินอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน พิจารณา
ก่อนรับหลักการก็ได้  

ข้อ  49  ญั ตติ ร่ าง ข้อบัญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ ง ถ่ินลงมติ รับ ห ลั ก การแล้ ว                
ถ้าจะต้องส่ง ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้อ งถ่ินส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
จะต้อง ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถ่ินก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสอื โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ  ต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัติน้ันตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ินรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ิน ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิก
สภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น 
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การด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงาน หรือช้ีแจง ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแตท่ี่ประชุมสภา
ท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วย กับค าแปรญัตติ 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือ เสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่องใน
สาระส าคัญที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งปัญหาน้ันไป ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้   มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้น
อีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ
อื่นๆ ต่อไป สภาท้องถ่ินอาจลงมติ ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติ
ให้ด าเนินการตาม ความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการ
พิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแลว้ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นให้แก่ 
สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติ เฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่  
ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา 
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายสนอง  วิเศษสิงห์ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายก อบต.บ่อพลอย        ในการจัดท าข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ผมขอ

แถลงสรุปแต่ละแผนงานที่ส่วนราชการในสังกัด อบต.บ่อพลอย  แต่ละส่วน เป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจดูรายละเอียดตาม (ร่าง) 
ข้อบัญญัติที่ได้แจกไปแล้ว โดยกระผมขอให้ปลัด อบต. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้
เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ ต่อไป 

นางนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
ปลัด อบต. ตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้ันรับหลักการ) ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87  
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 วรรคแรก ก าหนดไว้ว่า “งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะ
เสนอได้ก็ แต่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบี ยบและวิ ธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด จึงต้องมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอช้ีแจงให้ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ (ขอให้ทุกท่านดู
ตามเอกสาร) 

  ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 1. สถานการณ์คลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงกาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 41,400,484.85 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,994,488.16 บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 16,219,391.53 บาท 
  1.1.4 รายการที่ไดก้ันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
   จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผู้พัน จ านวน 5 โครงการ  

 รวม 14,052.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
    2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี  7 สิงหาคม 
     พ.ศ.2562 
    (1) รายรับจริง จ านวน 36,906,309.80 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร     จ านวน  1,934,359.20 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน      52,685.90  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     128,091.17  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน     0.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน         2,150.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน    จ านวน      0.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  17,480,581.53 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  17,308,442.00 บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 5,692,000.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 22,657,216.55 บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง     จ านวน 8,198,939.28  บาท 
     งบบุคลากร    จ านวน 6,963,490.00   บาท 
     งบด าเนินงาน    จ านวน 3,288,287.27  บาท 
     งบลงทนุ    จ านวน 2,587,500.00  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น    จ านวน  0.00  บาท 
     งบเงินอุดหนุน    จ านวน  1,619,000.00 บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 5,644,000.00 บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 6,518,000.00 บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
    รายรับประมาณการปี 2563  ดังน้ี 
    ก.รายได้จัดเก็บเอง 
    1.หมวดภาษีอากร    รวม 1,201,000.00 บาท 
    2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม     85,000.00 บาท 
    3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม    200,000.00 บาท 
    4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม   53,000 บาท 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง   จ านวน    1,539,000.00  บาท 
    ข. รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1. หมวดภาษีจัดสรร    รวม 19,261,000.00 บาท 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
          รวม     19,261,000.00 บาท 
    ค. รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1. หมวดเงินอุดหนุน    รวม 18,200,000.00 บาท 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 18,200,000.00 บาท 
    รวมรายรับท้ังสิ้น   39,000,000.00 บาท 
 
   บันทึกหลักการและและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   ด้าน       ยอดรวม 
 ด้านบริหารท่ัวไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป       12,883,355  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน         832,900 
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 ด้านบริการชุมชนและสังคม     
  แผนงานการศึกษา        4,860,890 
  แผนงานสาธารณสุข          805,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์          310,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน        2,163,680 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     1,671,280 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      400,000 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      4,300,000 
  แผนงานการเกษตร           85,000 
 ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง        10,687,895 
      งบประมาณรายจา่ยท่ังสิ้น 39,000,000 
 
    รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 39,000,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    งานบริหารทั่วไป    รวม 10,135,295 บาท 
     งบบุคลากร   รวม   5,909,400 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม   3,813,595 บาท 
     งบลงทนุ   รวม     364,300 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น   รวม       18,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน   รวม       30,000 บาท 
    งานบริหารงานคลัง   รวม   2,748,060 บาท 
     งบบุคลากร   รวม   2,079,360 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม      609,000 บาท 
     งบลงทนุ   รวม        59,700 บาท 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน  รวม 492,900  บาท 
     งบบุคลากร   รวม   297,900 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม   195,000 บาท 
    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 340,000 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม 340,000 บาท 
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      แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,159,720 บาท 
     งบบุคลากร   รวม 1,044,720 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม     65,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน   รวม     50,000 บาท 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,641,170 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม 1,649,170 บาท 
     งบเงินอุดหนุน   รวม 1,992,000 บาท 
    งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   รวม     60,000 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม     50,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน   รวม     10,000 บาท 
      แผนงานสาธารณสุข 
    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 805,000 บาท 
     งบด าเนินงาน    รวม 565,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน    รวม 240,000 บาท 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม 310,000 บาท 
     งบด าเนินงาน    รวม 310,000 บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน 
    งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  รวม   1,563,680 บาท 
     งบบุคลากร   รวม   997,680 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม   555,000 บาท 
     งบลงทนุ   รวม     11,000 บาท 
    งานไฟฟ้าถนน 
     งบด าเนินงาน   รวม    600,000 บาท 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม  676,280  บาท 
     งบบุคลากร   รวม   596,280 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม     80,000 บาท 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม   995,000   บาท 

     งบด าเนินงาน   รวม     910,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน   รวม       85,000 บาท 
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      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ   รวม     100,000 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม     100,000 บาท 
    งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  รวม     280,000 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม     280,000 บาท 
    งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม     20,000 บาท 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  รวม 4,300,000 บาท 
     งบลงทนุ   รวม 4,300,000 บาท 
      แผนงานการเกษตร 
    งานส่งเสริมการเกษตร   รวม     75,000 บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม     75,000 บาท 
    งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  รวม 10,000  บาท 
     งบด าเนินงาน   รวม 10,000  บาท 
      แผนงานงบกลาง 
    งบกลาง     รวม 10,687,895 บาท 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ปลัด อบต. และฝ่ายบริหารฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 เสรจ็เรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับ 
    ที่ 2 พ.ศ.2554) หมวด 3 ว่าด้วยญัตติ ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบญัญัติและ
    ลงมติว่าจะรบัหลักการแหง่ข้อบญัญัติน้ันหรือไม่ หากมสีมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์ที่
    จะอภิปราย ห้ามไม่ใหล้งมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ินได้  อภิปรายในเรื่องนั้น 
    แล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามอีกหรอืไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปราย 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มี กระผมขอมติทีป่ระชุมรบัหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ ขอให้สมาชิกสภาฯ 
    ยกมือข้ึนเพือ่รบัหลักการ 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลกัการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 โดยการยกมือ 
    เห็นชอบ 19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 (ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)
    ลาการประชุม 2 ราย 
 



-12- 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ในระเบียบวาระที่ 3 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 105 จะต้องมีการ
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงขอให้ เลขานุการ
สภาฯช้ีแจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบต่อไป 

นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาฯ   (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 
    ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
    1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105 สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถ่ิน ฯลฯ 
3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถ่ินพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
 (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
 (2) ตาย 
 (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถ่ินของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 (4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินข้ึนใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
เสร็จสิ้นลง 
 (5) สภาท้องถ่ินมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
 ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินให้สมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 
 การเสนอช่ือให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน ให้ประธานสภาท้องถ่ินจัดให้มี
การเลือก รองประธานสภาท้องถ่ินเท่ากับจ านวน ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถ่ินน้ันก าหนด ให้เลือกรองประธานคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง 
ประธานสภาท้องถ่ิน ในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลมแต่
หากได้มีการเลือก ใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถ่ินออกเสียงช้ีขาด 
 ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถ่ินฯ....ช่ือที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลา่น้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของ
ผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาฯ ประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถ่ินฯ.... 
 ข้อ 14.... ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว 
ประธานสภาฯ   ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่าควรจะเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญ 

นายสุภาพ  รู้ระวัง  ผมเสนอให้เป็นคณะกรรมการสามัญ  
ส.อบต.หมู่ 11 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ 12   นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข ขอรับรอง (ยกมือ) 
ส.อบต. หมู่ 1   นายบุญเลิศ  พันธ์ุพวง ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เมื่อในที่ประชุมไม่มีการเสนอเพิ่มเติมผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   แปรญัตติ เป็นคณะกรรมการสามัญ ส าหรับกระบวนการต่อไป คือให้ท่านสมาชิก 

สภาฯ เสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด ขอเชิญเสนอครับ 
นางศศิพร กุลชยวนัฐ  ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส.อบต.หมู่ 2   งบประมาณ 2563 ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
    นายประพันธ์  เหมือนเขียว ส.อบต.หมู่ 4 ขอรับรอง (ยกมือ) 
    นายปฐม  ละว้า   ส.อบต.หมู่ 2 ขอรับรอง (ยกมือ) 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   เมื่อในที่ประชุมไม่มีการเสนอเพิ่มเติม ผมขอมติว่าต้องการให้มีคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จ านวน 5 คน ขอเชิญลงมติ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา, เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม 2 ราย 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้มีมติเห็นชอบให้มี 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน และเป็นคณะกรรมการสามัญ  
    ต่อไปเป็นการเสนอช่ือบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อมกับ 
    ผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติเริ่มจาก 
    คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
นายกุญทณ  รุ่งสว่าง  เสนอช่ือ  นายบุญชัย  หอชะเอม ส.อบต.หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ 3   ในการท าหน้าที่แปรญัตติคนที่ 1 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นายรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่น 
ผมขอมติที่ประชุมให้ นายบุญชัย  หอชะเอม  ส.อบต. หมู่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติ
ในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  คนที่ 1 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ประธานสภาฯ  
นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข เสนอช่ือ นายปฐม  ละว้า ส.อบต.หมู่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่ 
ส.อบต.หมู่ 12 แปรญัตติคนที่ 2 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นายจรินทร์  ฟักข า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่น 
ผมขอมติที่ประชุมให้ นายปฐม  ละว้า  ส.อบต. หมู่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติในการ
ท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
คนที่ 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ประธานสภาฯ  
นายสุพิศ  สืบอินทร์ เสนอช่ือ นายปราโมทย์   กิ่งทัพหลวง ส.อบต.หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติใน 
ส.อบต.หมู่ 9 การท าหน้าที่แปรญัตติคนที่ 3 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นายบรรพต  จินมิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้ เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่น 
ผมขอมติที่ประชุมให้ นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง  ส.อบต. หมู่ 5 เป็นกรรมการ   
แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 3 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
ประธานสภาฯ  
นายบุญเลิศ  พันธ์ุพวง เสนอช่ือ นายธงชัย  ช่ืนชวน ส.อบต.หมู่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ 1 ในการท าหน้าที่แปรญัตติคนที่ 4 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นางศศิพร  กุลชยวณัฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  ให้การรับรอง (ยกมือ) 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่น 
ผมขอมติที่ประชุมให้ นายธงชัย  ช่ืนชวน ส.อบต.หมู่10 เป็นกรรมการแปรญัตติในการ
ท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
คนที่ 4 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
ประธานสภาฯ  
นายสุภาพ  รู้ระวัง เสนอช่ือ นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล ส.อบต.หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ 11 ในการท าหน้าที่แปรญัตติคนที่ 5 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายประพันธ์  เหมือนเขียว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นางสาวดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  ให้การรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่น 
ผมขอมติที่ประชุมให้ นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล ส.อบต.หมู่  7 เป็นกรรมการ     
แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 5 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีท่านใดจะเสนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
 1.นายบุญชัย  หอชะเอม  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
 2.นายปฐม  ละว้า  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
 3.นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
 4.นายธงชัย  ช่ืนชวน  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
 5.นายศุภชัย จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
 เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2563 ครบทั้ง 5 ท่านแล้ว ต่อไปจะท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติท าหน้าที่พิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกประธาน 
เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่   9  

สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ผู้ที่ประสงค์จะเสนอ   
ประธานสภาฯ ค าแปรญัตติสามารถยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ ตั้งแต่ วันที่          

9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 ,วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา  08.00 – 17.00 น. และวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.     
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบอ่พลอย โดยให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมปรึกษาหารือ
เสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562  เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป แล้วน าเสนอ
ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาฯ เพื่อจัดส่งผลการแปรญัตติให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 2 และ วาระ 3 จะมี
หนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้ง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม   รับทราบ/ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเพิ่มเติม 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ 3.2 เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    (1)หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด 
นายสนอง  วิเศษสิงห์  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต.   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
    ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้าง
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นบ้านหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านตะวัน หมู่ที่ 7 
    ต าบลบ่อพลอย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,580 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
    0.50 เมตร งบประมาณ 9,157,000.00 บาท ซึ่งองค์การบริหารสว่นต าบลบอ่พลอยไม่
    สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 
    2561  เราก็ขออนุมัติกันเงินกับจงัหวัดแล้วแต่งบถูกดึงกลับ โดยที่จังหวัดก็ไม่ได้แจ้งให้
    เราทราบ ซึ่งก็ไม่ใช่ที่เราที่เดียวถ้าเกิดปัญหากับเราที่เดียวเราคงต้องยอมรับว่า 
    เจ้าหน้าที่เราบกพร่องแต่ปัญหาน้ีเกิดผิดพลาดเหมือนกันถึง 3 แห่ง   อีก 2 แห่ง คือ  
    อบต.จะเข้เผือก และ อบต.วังกระแจะ   
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    แต่ในเมื่อเราสัญญาจ้างอยู่ผู้รับจ้างก็ท างานเสร็จแล้วเราก็มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
    ต้องรับผิดชอบกับผู้รับจ้าง ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี
    งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่) จ านวน 4,000,000 บาท  (รายละเอียดให้ปลัด อบต.ช้ีแจงต่อไป) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ก่อนที่ปลัด อบต.จะช้ีแจงรายละเอียด ขอเชิญนายบุญชัย  หอชะเอม ส.อบต.หมู่ 7 
ประธานสภาฯ 
นายบุญชัย  หอชะเอม เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บรหิารฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิก อบต.หมู่ 7 เส้นทางเส้นน้ีเป็นเส้นทางที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณมาจากกรมส่งเสริมฯ  ซึ่งเป็น

ประโยชน์กบัชาวบ้านหลายหมูบ่้านถนนเส้นน้ีสามารถเป็นเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
ของอบต.บ่อพลอย เป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างหมูบ่้านและต าบลใกล้เคียงท าใหก้าร
สัญจรสะดวกมากยิง่ข้ึน  

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ สมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ถ้าไม่มีผมขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
ประธานสภาฯ  
นางนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์ เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารสวนต าบล  
ปลัด อบต. คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาอบต.บ่อพลอยทุกท่าน ก่อนที่จะช้ีแจงรายละเอียด

การขออนุมัติ โอนงบประมาณตามระเบียบวาระที่  3.2 ดิ ฉันขออนุญาตช้ีแจง
รายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯน้ีตามล าดับ
ข้ันตอนก่อนค่ะ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้ขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยส่งโครงการผ่านอ าเภอ ผ่านจังหวัด ไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยได้รับแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นบ้านหนองเตียน    

 หมู่ที่  6 ถึง บ้านตะวัน หมู่ที่  7 ต.บ่อพลอย กว้าง 6 เมตร ยาว 2 ,580 เมตร         

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 9 ,157,000.00 บาท 
ตามหนังสือที่ กจ 0023.12/948 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน 30 กันยายน 2561 เนื่องจากได้รับแจ้งการโอนจัดสรร

งบประมาณ(เพิ่มเติม)ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ และต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี       
e-bidding ระยะเวลาไม่เพียงพอ จึงได้ท าหนังสือขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันต่อส านักงานท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2561 และมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี โทรประสานให้ท า

หนังสือกันเงินไปอีกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ท าไปอีกครั้งเมื่อวันที่ 28 กั นยายน 2562     
โดยไม่ทราบว่าเป็นการอุทธรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อท าหนังสือกันเงินต่อจังหวัดฯแล้วก็  
เป็นผล เพิ่งทราบภายหลังว่าปีนี้ถ้าไม่ก่อหนี้ผูกพันจะไม่ได้รับการอนุมัติให้กันเงิน   

(งบพับ) 
ด้วยความเข้าใจว่ากันเงินแล้ว 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างใน

ระบบเรียบร้อยจนถึงข้ันตอนการลงนามในสัญญา ดิฉันได้ก าชับเจ้าหน้าที่ ว่าให้
ประสานกับจังหวัดก่อนว่ามีเงินหรือไม่ เรียกท าสัญญาได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ 

โทรประสานกับหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีแล้ว หัวหน้าบอกว่า ถ้ามีใบจัดสรร
งบประมาณหรือใบขวางแล้วก็ท าสัญญาได้เลย เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกผู้รับจ้างมาลงนาม
ในสัญญาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ผู้รับจ้างได้เข้าด าเนินการ    จนงานแล้วเสร็จ 

จนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพิ่งทราบจากส านักงานท้องถ่ินอ าเภอบ่อพลอยว่า
โครงการดังกล่าวงบประมาณพับไปเนื่องจากอุทธรณ์ไม่ผ่าน     ตามหนังสืออ าเภอบ่อ

พลอย ที่ กจ 0023.12/167 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
เมื่อทราบเรื่องก็ได้พาเจ้าหน้าที่ไปยืนยันกับจังหวัดว่าเราไม่รู้เรื่องอุทธรณ์ 

ท าไมจังหวัดจึงไม่แจ้งเรา และเจ้าหน้าที่ได้โทรมาสอบถามกับจังหวัดแล้วว่าสามารถ
ท าสัญญาได้หรือไม่  สรุปจังหวัดบอกว่าผิดพลาดในการประสานงาน การสื่อสาร ฯลฯ 

จึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยท าหนังสือถึงกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านอ าเภอบ่อพลอย ขอเยียวยาแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าว       

คืนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยเพื่อด าเนินการต่อไป แต่ไม่ได้รับการ  
ตอบกลับแต่อย่างใด  

จึงได้ท าหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรีได้ตอบข้อหารือพร้อมแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือที่ กจ 0023.4/10224 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วรรคสองความว่า จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว 

เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งให้ถือปฏิบัติ  
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เนื่องจากเงินดังกล่าว มิได้ตั้งอยู่ที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด

กาญจนบุรี แต่ต้องจ่ายที่ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่มีอ านาจใน
การพิจารณางบประมาณดังกล่าวมิใช่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่เป็น
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ในส่วนการอุทธรณ์ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่

มีหนี้ผูกพันก็มิได้มีระเบียบกฎหมายที่จะต้องพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ตามค าขอ
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยได้ท าสัญญาจ้างและ

ตรวจรับงานจ้างของผู้รับจ้างไว้แล้ว ย่อมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย ที่จะต้องเบิกจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยพิจารณาเทียบเคียงกับหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 081 5.3/ว 258 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง อนุมัติ งบ
กลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นรายการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 ซึ่งกรณีที่ ไม่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องเบิก
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้ท าการโดยสุจริตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  

ก็อาจพิจารณาโอนงบประมาณที่หมดความจ าเป็นหรือเหลือจ่ายในงบประมาณ
ปัจจุบันไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดรายจ่ายอื่นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยจะต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยหรือไม่อย่างไร เกิดความเสียหายแก่ราชการ

หรือไม่และสิ่งที่ส าคัญคือสัญญาจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

พลอยได้ท าการโดยสุจริตหรือไม่ ในส่วนของผู้รับจ้างหากได้ท าการโดยสุจริตองค์การ
บริหารส่วนต าบล บ่อพลอยก็ต้องเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามแนวทางดังกล่าวหรือถ้า

ไม่มีงบประมาณที่สามารถโอนเพื่อไปตั้งจ่ายได้ก็สามารถที่จะพิจารณาด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ในเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยได้ด าเนินการตามแนวทางที่จังหวัด
กาญจนบุรีตอบข้อหารือฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่      

ที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเกิดความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการ
ประสานงานและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่เจ้าหน้าที่เช่ือโดยสุจริตใจว่าเมื่อ    
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 กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณพร้อมมีใบจัดสรร

มาแล้ว และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยได้ท าหนงัสอืขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว 
งบประมาณดงักล่าวจะไม่ถูกดึงกลบัอย่างแน่นอน กอปรกับไม่ทราบเรือ่งราวเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงได้ด าเนินการตามระเบียบพสัดุฯตอ่เนื่องไปจนเสร็จสิ้น 

โครงการ อาจจะเป็นการปฏิบัตหิน้าที่ขาดความรอบคอบท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัตงิาน แต่มีเจตนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ  
ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยมีภาระผูกพนัตามกฎหมายต้อง

รับผิดชอบกบัผูร้ับจ้าง จงึได้ตรวจสอบเงินงบประมาณเหลือจ่ายว่ามีงบประมาณที่
สามารถโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดอื่นหรือไม่ ปรากฏว่ามีงบประมาณ
เหลือจ่ายที่สามารถโอนได้ จ านวน 4,000,000 บาท ฉะนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อระเบยีบกฎหมาย องค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ่อพลอยจงึขออนุมัตโิอนงบประมาณเหลอืจ่าย รายละเอียดตาม

บัญชีโอนงบประมาณที่แนบระเบยีบวาระที่ 3.2 บัญชีขวาง ซึ่งยังไมเ่พียงพอยังขาดอีก
จ านวน 5,137,000 บาท จึงได้ตรวจสอบเงินสะสมและเงินทนุส ารองเงินสะสม ปรากฏ

ว่ามีเงินงบประมาณเพียงพอดงันี้ มีเงินสะสม จ านวน 11,047,562.16 บาท มีเงินทุน
ส ารองเงินสะสม จ านวน 16,219,391.53 บาท ซึ่งเงินงบประมาณดังกล่าวมี       
เพียงพอที่จะน ามาจ่ายให้กับผูร้ับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ต้องท าความตกลง 

ในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบกิ

จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ต่อผู้ว่าราชการจงัหวัด
กาญจนบุรีกอ่น จึงจะน าเข้าสู่การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2543 ข้อที่ 27 ซึ่งก าหนดไว้ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ที่ท าให้ลกัษณะปรมิาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาทอ้งถ่ิน จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอยทราบเพื่อพจิารณาต่อไป 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่นายกฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง(โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่) 
    (1)หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีสมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม 
     หรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
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ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โอนไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่) (1)หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
    ในหมวดอื่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7  จ านวน 
    4,000,000 บาท และในส่วนที่ยังขาดอีกจ านวน 5,137,000 บาท ต้องท าความ 
    ตกลงในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ต่อผู้ว่าราชการ
    จังหวัดกาญจนบุรีก่อน จึงจะน าเข้าสู่การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งต่อไป  
มติที่ประชุม   โดยการยกมือ   
    เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา, เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม 2 ราย 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ 3.3 เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) ขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ปลัด อบต.   พ.ศ.2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) การโอนในครั้งนี้ตามระเบียบว่าการวิธีการงบประมาณ
    ข้อ 27 การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการโอนงบประมาณ พ.ศ.2547 ตามที่องค์การบริหารส่วน
    ต าบลบ่อพลอยได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    ในหมวดของค่าครุภัณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แทน
    ของเดิมที่ช ารุดหมดอายุการใช้งาน ในการจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เนื่องจาก
    มาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารปรับเปลี่ยน ซึ่งได้มีหนังสือ
    ออกมาเมื่อเดือนมีนาคม 2562  
    ดังนั้นจะจัดซื้อตามข้อบัญญตัิที่ต้ังไว้เดิมไมไ่ด้ จะต้องจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่  
    จึงต้องมีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์)    ค่าคอมพิวเตอร์ , ค่าเครื่องพิมพ์  
    รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านได้พิจารณา 
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ตามที่ ปลัด อบต.ได้ช้ีแจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) ค่าคอมพิวเตอร์,  
    ค่าเครื่องพิมพ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม หรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 



-23- 
 

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถาม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) 
    ค่าคอมพิวเตอร์, ค่าเครื่องพิมพ์ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา, เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม 2 ราย 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เนื่องด้วยอ าเภอบ่อพลอยได้ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ประธานสภาฯ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี
    พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อพลอย  
    จึงขอเชิญสมาชิก อบต.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดสอบถาม 

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะเสนออีก 
ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน  

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
 

     (ลงช่ือ)    แผน   ยิ้มใหญ่หลวงลวง   ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย 
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  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 

     (ลงช่ือ) ดดาวสวรรค์  กาญจนสิงโตา   ประธานกรรมการฯ 
         (นางสาวดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต) 
      สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมู่ที่ 10 
 

     (ลงช่ือ)   ศศิพร  กุลชยวนัฐ     กรรมการ 
              (นางศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมูท่ี่ 2 
 

     (ลงช่ือ)  ศุศุภชัย  จงวัฒนาไพศาลภ กรรมการ 
             (นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล) 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมูท่ี่ 7 
 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบอ่พลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 
 
     (ลงช่ือ)   ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     



 

 

 

-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย 

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ประธานสภาฯ ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์  
2 นายวิจิตร  ลับไพร ี รองประธานสภาฯ วิจิตร  ลับไพร ี  
3 นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ สมาชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อาจหาญ  
4 นายบุญเลิศ  พันธ์ุพวง สมาชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธ์ุพวง  
5 นายปฐม  ละว้า สมาชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้า  
6 นางศศิพร  กุลชยวณัฐ สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
7 นายกุญทณ  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต.หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่าง  
8 นายจรินทร์  ฟักข า สมาชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักข า  
9 นายประพันธ์  เหมือนเขียว สมาชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  
10 นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 ปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
11 นายรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  
12 นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวานิชย์  
13 นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
14 นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  
15 นายบรรพต  จินมิน สมาชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
16 นายสุพิศ   สืบอินทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์  
17 น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต สมาชิก อบต. หมู่ 10 ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต  
18 นายธงชัย  ช่ืนชวน สมาชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
19 นายสุภาพ  รู้ระวัง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุภาพ  รู้ระวัง  
20 นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่าง  
21 นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมาชิก อบต. หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
22 นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  

 


