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ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   คร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี 17  สิงหาคม  2563 และสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   คร้ังท่ี  2 เม่ือวันท่ี   
25 สิงหาคม  2563 

----------------------------------------------------------------  
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  2563 และ
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  2 เมื่อวันท่ี   25 สิงหาคม  2563 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจ
รับรองแลว เมื่อวันท่ี  17  กุมภาพันธ  2564 และสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองรายงาน
การประชุมไปแลว เมื่อวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2564 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธรายงานการประชุมดังกลาวให
ประชาชนทราบ 

 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2564 
 
 
 

 (นายปรัศว  กุลดิลก) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  คร้ังท่ี 1 
วันท่ี  17 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

------------------------------------------- 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ ส า ย ท อ ง   ท อ ง บ อ
มะกรูด 

 

๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ วิชิต  สรงกระสินธุ  
๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ ขาดการประชุม  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  
๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ สุพ ร ะ ลักษณ   ว ง ษ

จําปา 
 

๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  
 ผูลาประชุม 

- 
   

 
1 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายอุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ รองนายก อบต.ฯ อุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ  
3 นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายก กุลธิดา  กุลดิลก  
4 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
5 นางพัชรา  มีแตม ผอ.กองคลัง พัชรา   มีแตม  
6 วาท่ีร.ต.สัญชัย  หลีอาภรณ ผอ.กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 
สัญชัย  หลีอาภรณ  

 
เร่ิมประชุมเวลา      09.00    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  



ประธานสภาฯ   จุดเทียน  ธูป  บูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

นายปรัศว กุลดิลก   เ รี ยนท านน ายกองค ก ารบริ หา รส วน ตํ าบลฯ ,  ท านรอ ง
ประธานสภาฯ,ทาน 
ประธานสภาฯ รองนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม, ทาน

หัวหนากอง, ทานหัวหนาสวนและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  วันนี้เปน
วันประชุมสภา 

         /
องคการ... 

 
  

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ท่ีตองพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   เรื่องอื่นๆ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
      -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา  
นายปรัศว   กุลดิลก  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  28 
พฤษภาคม  ประธานสภาฯ   ๒๕63  รายงานการประชุมดังกลาว   ไดผานการตรวจ
รับรองจากคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมแลว และฝายเลขานุการสภา ฯ ไดจัดสงใหทาน
สมาชิกทุกทานเปนการลวงหนาแลว จึงขอใหทานสมาชิกทุกทานได
พิจารณาดู วาจะใหแกไข/เพิ่มเติม/หรือตัดทอนขอความตอนใดหรือไม  ขอ
เชิญครับ 
มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมบางหรือไม  ถามีขอเชิญ

ครับ    
-ไมมี- 
ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือดวย

ครับ 
มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  9 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 

รับรองรายงานการประชุม  8 คน   ไมรับรอง  -  คน 
(ส.อบต.วิชิต  สรงกระสินธุ,ส.อบต.โสนนอย  สังรักษา ไมอยูท่ีประชุม) 

  



ระเบียบวาระท่ี ๓     เร่ือง  ท่ีตองพิจารณา  
นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.1 พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  
๒๕64ประธานสภาฯ   งบประมาณท้ังส้ิน  30,๕00,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได ๒
2,000,000  

บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป  8,๕00,000 บาทพิจารณาในวาระท่ี  ๑  ข้ัน
รับหลักการ ขอใหทานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดขอกฎหมาย 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทาน
เลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทาน
หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2562) มาตรา  ๘๗ ความวา
“งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
และจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

/ประกอบ... 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕๘  ความวา“ญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณ ใหผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภาทองถ่ินตามแบบและวิธีการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ” 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ขอ  ๒๓  วรรคสอง
“กําหนดใหงบประมาณรายจายประจําปใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล และใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณตอสภาองคการบริหารสวนตําบล ภายในวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม” 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลวนั้น

นายกประธานสภาฯ   องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ได เสนอญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณ 

    รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  แลวเมื่อวันท่ี   ๓๑  

กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖3  จึงขอเชิญทานนายกเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64  ขอเชิญทานนายกครับ 



นายอนุชา  กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรอง
ประธานสภาฯนายก อบต.ฯ   ทานรองนายก อบต.   ทานเลขานุการนายก,ทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน 
    ตําบลทุงกระพังโหม,ทานหัวหนากองฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ    

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  จึงขอช้ีแจงใหทาน
ประธานและสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบ ถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวทางนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4   ดังตอไปนี้  

รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2564 ท่ีแจกใหกับทานสมาชิกลวงหนาแลวนะครับ  ผมจะ
ขอสรุปเปนรายขอนะครับ  
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ ๒๕๖๓  ณ วันท่ี 2 
กรกฎาคม  ๒๕6๓ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ดังนี้    

๑.๑.๑เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน     5๐,๙๖๕,๙๓๓.๒5   บาท 
     ๑.๑.๒ เงินสะสม         ๒๒,๘๖๖,๘๖๓.๑๓   บาท  
     ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม       1๙,0๙๘,๓๐๔.๕๘   บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
จํานวน  

         ๐  โครงการ   รวม  -  บาท 
๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ จํานวน 13 
โครงการ 
          รวม  ๕๑๗,๔๘๓.๔๔ บาท 
๑.๒ เงินกูคงคาง ...............-..............บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๑) รายรับจริงท้ังส้ิน  2๑,๘๖๓,๖๕๔.๗5บาท   ประกอบดวย 

/หมวดภาษี... 
หมวดภาษีอากร ๕๗๑.๕๒๓.๐๐ บาท 
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และ
ใบอนุญาต 

 ๕๑๔,๐๖๙.๑๐ บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน  437,๒๙๙.๓๒ บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย 

๘๓๗,๑๘๘.๐๐ บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๒,๗๕๐.๐๐ บาท 
หมวดรายไดจากทุน ๐.๐๐ บาท 



หมวดภาษีจัดสรร ๑๒,๖๐๘,๕๐๘,๓๓ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๖,๘๙๒,๓๑๗.๐๐ บาท 

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  ๔๓,๔๔๕.๐๐  บาท 
(๓) รายจายจริง  จํานวน    15,๘๑๓,๘๑๗.๙๖ บาท   ประกอบดวย 

งบกลาง      3,๔๖๘,๕๒๓.00 บาท 

งบบุคลากร      ๗,๑๘๒,๑๘๐.00 บาท 

งบดําเนินงาน        3,๖๙๙,๒๐๖.๖๔ บาท 

งบลงทุน         ๓๐๕,๐๐0.00 บาท 

งบรายจายอื่น      . .    ๐๐  บาท 

งบเงินอุดหนุน      ๑,๑๕๘,๙๐๘.๓๒ บาท 

(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
๔๓,๔๔๕.๐๐    บาท 

(๕)  มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนา ท่ี 
 จํานวน    ๑,๖๐๘,๘๐๔.๘๑ บาท 

(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  00  
บาท                                     

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับท่ัวไปประจําป
งบประมาณ ๒๕6๔ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  3๐,๕0๐,๐๐๐ 
บาท  แยกเปน 
รายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร    รวม    2,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม       ๕๕๐,๐0๐ บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน   รวม       350,๐๐๐ บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  รวม 1,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร   รวม   ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท         
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไปรวม 8,๕00,000 บาท 
 

/บันทึกหลักการ... 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  ๒๕64   ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหมอําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 

ดาน ยอดรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รายละเอียดงบประมาณรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําป
งบประมาณ     ๒๕64  ผมขออนุญาตใหรองนายยกเปนผูช้ีแจงรายละเอียด 

นายอุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรอง
ประธานสภาฯรองนายก อบต.ฯ   ทานนายก อบต.   ทานเลขานุการนายก,ทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวน 
    ตําบลทุงกระพังโหม,ทานหัวหนากองฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

รายละเอียดงบประมาณรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  ๒๕64 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  
30,500,๐๐๐ บาท   จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป        รวม   7,307,720  

บาท 
งบบุคลากร            รวม    4,520,320  

บาท 
เงินเดือน (ฝายการเมือง)              รวม    1,880,320 

บาท 

 ดานบริหารท่ัวไป  
      แผนงานบริหารท่ัวไป 1๐,๖๙๘,๒2๐  
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน          ๒๖๐,๐๐๐ 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 2,๓๙๕,๗๐๐ 
     แผนงานสาธารณสุข       ๓,๗๖๗,๘00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห         ๕๒๑,๘00 
     แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๙๒๔,๙๐๐ 
     แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน ๕๐,๐๐๐ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

1๓๐,๐๐๐ 

ดานการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ๑,๔๖๔,๗๘0 
     แผนงานการเกษตร ๔๐,๐๐๐ 
     แผนงานการพาณิชย 2,5๙๐,๙๐๐ 
ดานการดําเนินงานอื่นๆ  
     แผนงานงบกลาง 5,๖๕๕,๐๐0 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 3๐,๕0๐,๐๐0 



เงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน  ๕๑๔,๐๘๐  
บาท  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน    ๔๒,๑๒๐  
บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จํานวน     ๔๒,๑๒๐  
บาท 

/เงินคาตอบแทน... 
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน     ๘๖,๔๐๐ 
บาท 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.    จํานวน ๑,195,6๐๐ 
บาท  
เงินเดือน (ฝายประจํา)     รวม     2,640,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 1,720,000  บาท  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน   จํานวน       84,000 บาท  
เงินประจําตําแหนง    จํานวน     200,๐๐๐ บาท  
คาจางพนักงานจาง    จํานวน    600,00๐ บาท  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   จํานวน      36,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน       รวม    2,437,000 บาท 
คาตอบแทน       รวม       602,000 บาท 
คาเชาบาน     จํานวน       42,000 บาท 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน       60,๐๐๐ บาท  
คาใชสอย     รวม   1,1500,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน     5๐๐,๐๐๐ บาท 
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน      ๒๐,๐๐๐  บาท 

     ๑. คารับรอง      จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท    
๒. คาเล้ียงรับรอง    จํานวน     ๑๐,๐๐๐ บาท   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
  

๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน    ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร  จํานวน  ๓0๐,๐๐๐ บาท 
๓. คาใชจายในงานรัฐพิธี    จํานวน     50,๐๐๐ บาท 
๔.คาใชจายในการเลือกต้ังผูบริหาร สมาชิกสภา อบตฯ จํานวน  20

๐,๐๐๐ บาท 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม    จํานวน     5๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ       รวม      260,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน      จํานวน    50,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ     จํานวน     10,๐๐๐ บาท  



วัสดุงานบานงานครัว     จํานวน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง    จํานวน   110,๐๐๐ บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน     10,๐๐๐ บาท  
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
คาสาธารณูปโภค    รวม      425,000 บาท 
คาไฟฟา      จํานวน   35๐,๐๐๐ บาท 
คาโทรศัพท      จํานวน    4๐,๐๐๐ บาท  
คาไปรษณีย     จํานวน      5,๐๐๐ บาท 
คาบริการทางดานโทรคมนาคม    จํานวน    3๐,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน    
คาครุภัณฑ      รวม      330,400บาท 
ครุภัณฑสํานักงาน    จํานวน    62,700 บาท 

/1. จัดซื้อ... 
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    จํานวน  230,700 บาท 
1.จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด ภายในสํานักงานจํานวน 1 ชุด 
ครุภัณฑงานบานงานครัว    จํานวน    15,000 บาท 
1.จัดซื้อเครื่องน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร    จํานวน    22,000 บาท 
1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบท่ี 1  จํานวน 1 เครื่อง 

  
งบรายจายอื่นๆ     รวม       ๒๐,๐๐๐ บาท 
............................................................................... 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม     625,๐๐๐ บาท 
งบบุคลากร     รวม     570,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน  313,000 บาท 
คาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน  257,000 บาท 
งบดําเนินการ     รวม       55,000 บาท  
คาตอบแทน     รวม   45,000 บาท 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน    10,000 บาท 
.................................................................................. 
งานบริหารงานคลัง    รวม  2,765,500 บาท  
เงินเดือน (ฝายประจํา)    รวม  1,986,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จํานวน1,300,๐๐๐บาท 
เงินประจําตําแหนง     จํานวน    ๔๒,๐๐๐ บาท  
คาจางพนักงานจาง    จํานวน 620,๐๐๐ บาท  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน   24,๐๐๐ บาท  



งบดําเนินการ      รวม     724,000 บาท 
คาตอบแทน     รวม     442,000 บาท 
คาเชาบาน     จํานวน    72,๐๐๐ บาท  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน    20,๐๐๐ บาท  
คาใชสอย      รวม       90,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน    5๐,๐๐๐ บาท  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

  
    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม   จํานวน    ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม     155,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน      จํานวน   5๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวน    20,000 บาท 
คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   จํานวน    50,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร    จํานวน      ๕,๐๐๐ บาท  
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน    ๓๐,๐๐๐ บาท  
คาสาธารณูปโภค    รวม       37,๐๐๐ บาท 

/คาโทรศัพท... 
คาโทรศัพท      จํานวน      7,๐๐๐ บาท  
คาไปรษณีย     จํานวน    3๐,๐๐๐ บาท  
งบลงทุน        รวม      55,5๐๐ บาท 
คาครุภัณฑ        รวม      55,5๐๐ บาท 
ครุภัณฑสํานักงาน    รวม      21,500 บาท 
1.ตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู        จํานวน   11,๐๐๐ บาท 
2.เกาอี้ทํางาน  จํานวน 3 ตัว   จํานวน   10,500 บาท   

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร    รวม      34,000 บาท 
     1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง จํานวน   
34,000 บาท 
     ........................................................................ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม   260,0๐๐ บาท 
งบบุคลากร     รวม   210,000 บาท 
เงินเดือน(ฝายประจํา)    รวม   210,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน200,000 บาท 
เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน   จํานวน  10,000 บาท 
งบดําเนินงาน     รวม     5๐,๐๐๐ บาท 
คาตอบแทน     รวม     20,000 บาท 
คาใชสอย      รวม     3๐,๐๐๐ บาท 



     ……………………………………………..………………….. 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม   664,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน     รวม    664,000 บาท 
1.อุดหนุนอาหารกลางวัน    จํานวน 484,000 บาท 
2.อุดหนุนครูอัตราจาง    จํานวน 120,000 บาท 
3.อุดหนุนพี่เล้ียงดูแลเด็ก    จํานวน   60,000 บาท 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม1,731,700 บาท 
งบบุคลากร     รวม 1,060,000 บาท 
เงินเดือนฝายประจํา    รวม 1,060,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 700,000 บาท 
คาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน 324,000 บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน  36,000 บาท 
งบดําเนินการ     รวม    671,700 บาท 
คาตอบแทน     รวม      60,000 บาท 
คาใชสอย     รวม    285,700 บาท  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศผูปกครองและนักเรียน   
จํานวน       5,๐๐๐ บาท 

/โครงการ... 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา       
จํานวน   240,7๐๐ บาท  
1.อาหารกลางวัน    จํานวน  162,000 บาท 
2.คาจัดการเรียน-การสอน   จํานวน    56,100 บาท 
3.คาใชจายในการจัดการศึกษาเด็ก 3-5 ป จํานวน    22,600 บาท 
โครงการวันเด็กแหงชาติ    จํานวน    20,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม   จํานวน    10,000 บาท 
คาวัสดุ       รวม     326,00๐ บาท 
วัสดุสํานักงาน       จํานวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุงานบานงานครัว     จํานวน    ๑0,๐๐๐ บาท 
คาอาหารเสริม(นม)     จํานวน  296,00๐ บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 
........................................................................  
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 3,767,800 บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)       รวม 1,049,800 บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 523,000 บาท 



เงินประจําตําแหนง     จํานวน  ๔๒,๐๐๐  บาท 
คาจางพนักงานจาง     จํานวน 436,8๐๐ บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน  48,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน     รวม    726,๐0๐ บาท 
คาตอบแทน     รวม  7๐,๐๐๐ บาท 
คาใชสอย     รวม    408,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน   3๐,๐๐๐ บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
    2.โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท 
    3.โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จํานวน   45,000 บาท 
    4.โครงการขยะสรางบุญ    จํานวน     3,000 บาท 
    5.โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนจํานวน   30,000 บาท 
    6.โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  จํานวน 120,000 บาท 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม   จํานวน    3๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม     238,000 บาท  
วัสดุสํานักงาน     จํานวน   2๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวน    20,000 บาท 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    จํานวน  150,000 บาท 
วัสดุการเกษตร     จํานวน    30,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร    จํานวน      5,000 บาท 
วัสดุเครื่องแตงกาย    จํานวน      3,000 บาท 

/วัสดุ... 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
คาสาธารณูปโภค    รวม      10,000 บาท 
คาบริการโทรศัพท    จํานวน     7,000 บาท 
คาบริการไปรษณีย    จํานวน     3,000 บาท 
งบลงทุน     รวม  1,992,000บาท 
คาครุภัณฑ     รวม  1,992,000บาท 
ครุภัณฑการเกษตร    จํานวน 1,975,000 บาท 
1.จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคล่ือน 4 ลอพรอมอุปกรณ  จํานวน 

1 คัน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร    จํานวน  17,000 บาท 
1 . จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร สํ า นั ก ง า น  จํ า น ว น  1  เ ค รื่ อ ง 

 ………………………………………………………………… 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  รวม    ๕๒๑,๘00 บาท 
งบบุคลากร     



เงินเดือน(ฝายประจํา)    รวม    3๘๙,๔00 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 3๘๙,๔00 บาท 
งบดําเนินงาน     รวม    13๒,๔00 บาท 
คาตอบแทน      รวม  3๒,๔00 บาท 
คาใชสอย     รวม    100,000 บาท 
คาอบรม/ศึกษาดูงานของผูสูงอายุ  จํานวน 100,000 บาท 
........................................................................ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม ๑,๘๕4,๙00 บาท  
เงินเดือน (ฝายประจํา)     รวม ๑,๐๒๐,๙00 บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จํานวน ๗๖๖,๙๐๐ บาท 
เงินประจําตําแหนง     จํานวน   ๔๒,๐๐๐ บาท 
คาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน 200,๐๐๐ บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   จํานวน  12,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน     รวม    ๘๓๔,000 บาท 
คาตอบแทน     รวม    ๑๒๒,000 บาท 
คาเชาบาน     จํานวน   ๗๒,๐๐๐ บาท 
คาใชสอย     รวม    ๕๖0,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน ๓๕0,๐๐๐ บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

ดังนี้ 
    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม    จํานวน 20๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม    1๔5,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน      จํานวน  3๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุกอสราง     จํานวน   ๓0,000 บาท 

/วัสดุ... 
วัสดุยานพาหนะและขนสง    จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    จํานวน   50,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร    จํานวน     ๕,๐๐๐ บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาสาธารณูปโภค    รวม        ๗,๐๐๐ บาท 
คาโทรศัพท     จํานวน     ๗,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน     รวม         -       บาท 
........................................................................ 
งานไฟฟาถนน      รวม    ๕๔0,0๐๐ บาท 
งบดําเนินการ     รวม    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 



วัสดุไฟฟาและวิทยุ     จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน     รวม    ๒๔0,000 บาท 
คาครุภัณฑ     รวม    ๒๔0,000 บาท 

  
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  

    ๑.โครงการไฟกระพริบไฟเตือน  จํานวน ๑๒ ชุด จํานวน  ๒๔0,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน     จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินอุดหนุน       
อุดหนุนสวนราชการ    จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
……………………………………………………………….. 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   รวม    ๕๓0,000 บาท  
งบดําเนินการ   
คาใชสอย     รวม     ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
รายจายใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม       ๕๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุงานบานงานครัว    จํานวน    ๕๐,๐๐๐ บาท 
………………………………… 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งขุมชน รวม    ๕๐,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย     รวม    ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.โครงการฝกทบทวน/อบรม ชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติจํานวน ๕๐,๐๐๐ 

บาท 
........................................................................... 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ    รวม     ๓0,000 บาท 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย     รวม     ๓0,000 บาท 

    1.คาใชจายในการแขงขันกีฬา   จํานวน  ๓0,000 บาท 
/งานศาสนา... 

 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   รวม   1๐0,000 บาท 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย     รวม   1๐0,000 บาท 

    1.คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
จํานวน 50,000 บาท 

    2.คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาจํานวน   ๕0,000 
บาท 

...................................................................... 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน    รวม ๑,๔๖๔,๗๘0 บาท 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รวม ๑,๔๖๔,๗๘0 บาท 
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คศล.)จากแยกถนนหนองปลา
ไหล-หนองตาล ถึงบานนายไสว  แสนคํา หมูท่ี ๕   จํานวน ๔๙๙,๘๐๐ 
บาท 
๒.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมหล็ก (คสล.)สายบานนายสวัสด์ิ  เดช
ปอง  หมูท่ี  ๗ จํานวน ๑๘๗,๔๘๐ บาท 
๓.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค  หมูท่ี ๕  จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท 
๔.โครงการวางทอระบายน้ําหมูท่ี 4   จํานวน ๒๕๗,๕00 บาท 
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา K)  จํานวน   20,000 บาท 
......................................................................... 
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร     รวม      ๔๐,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินการ    
คาใชสอย     รวม      ๒๐,๐๐๐ บาท 
รายจายใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม      ๒๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุการเกษตร     จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
......................................................................... 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา     รวม 2,๕๙๐,๙00 บาท 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝายประจํา)    รวม    6๒๓,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 2๙๗,000 บาท 
คาตอบแทนพนักงานจาง   จํานวน ๒๙0,000 บาท 
เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง   จํานวน   ๓๖,000 บาท 
งบดําเนินงาน      รวม ๑,๘๐๗,๙๐๐ บาท 
คาตอบแทน     จํานวน   ๙๗,๙00 บาท 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน   10,000 บาท  
คาใชสอย     รวม    ๑6๐,๐๐๐ บาท 

/รายจาย... 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน 10๐,๐๐๐ บาท 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน   10,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม   จํานวน   50,000 บาท 



คาวัสดุ      รวม    ๓๕0,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ     จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุกอสราง     จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย    จํานวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุอื่น      จํานวน   ๕0,000 บาท 
คาสาธารณูปโภค    รวม 1,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คาไฟฟา      จํานวน1,๒๐๐,๐๐๐บาท 
งบลงทุน     รวม    1๖0,๐๐๐ บาท 
คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑการเกษตร    จํานวน 1๖0,๐๐๐ บาท 
........................................................................ 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง      รวม   ๕,๖๕๕,๙๐0 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จํานวน   1๓0,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จํานวน       ๕,๐๐๐ บาท 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    จํานวน ๔,๐๐๐,000บาท 
เบ้ียยังชีพคนพิการ    จํานวน   7๐8,๐00 บาท 
เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   จํานวน     ๗๒,๐๐๐ บาท 
สํารองจาย     จํานวน   ๓๗๐,9๐๐ บาท 
รายจายตามขอผูกพัน    จํานวน   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

     เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลองคการบริหาร 
สวนตําบลทุงกระพังโหม(สปสช.)    จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท   
บําเหน็จ/บํานาญ     รวม      2๒๐,๐๐๐ บาท 

     เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน   

จํานวน 2๒๐,๐๐๐ บาท 

ขอบคุณครับทานประธาน 

นายปรัศว   กุลดิลก   กลาวขอบคุณนายก ฯและรองนายกฯ ท่ีแถลงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 

ประธานสภาฯ    2564   ในการพิจารณาในวาระท่ี ๑  ขอใหเลขานุการสภา ฯ แจงขอกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทาน
เลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทาน
หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 การพิ จารณาร างขอ บัญญั ติ งบประมาณนั้นตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไข



เพิ่มเติม ขอ  ๔๗ กําหนดวา “ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี  ๑  ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ิน 
        / 
ปรึกษา.... 
  
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมให
ลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินจะอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดช้ีแจงขอกฎหมายใหทราบแลว มีสมาชิกทานใด
จะประธานสภาฯ    อภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 
หรือไม 
     ถามีขอเชิญครับ 
     -สมาชิกสภาฯ อภิปราย/ตอบขอสงสัย  พอประมาณ 
     -มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไมครับ 
   -ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย   ผมขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้วาจะ

รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
2564  พิจารณาในวาระท่ี  ๑ หรือไม  สมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการ    
โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
รับหลักการ  10 คน   ไมรับหลักการ  -  คน 

 

นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.๒  พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประธานสภาฯ   ประจําปงบประมาณ ๒๕64   ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอ
กฎหมายและ 
    ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทาน
เลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทาน
หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ ขอ ๔๕ วรรคสาม   ขอ ๔๙ ขอ ๕๐ ขอ ๕๙  ขอ 
๖๐  ขอ ๖๑ และ ขอ ๑๐๓     กําหนดวา 

ข อ  ๑๐๓   คณะกรรมการสภาท อ ง ถ่ินมี  ๒  ประ เภท  คื อ
คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง ใหกําหนด



ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมี
มติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ  ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว 
ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสง
รางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ี
ประชุมสภาทอง ถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติดวยภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภา
ทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใด
เห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติ 

/ก็ใหเสนอ... 

ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและ
เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
ผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
(อยางนอย 2 คน) 

ขอ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอ
รางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม พรอมท้ัง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยาง
นอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง 
การแปรญัตตินั้นเปนประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแก
สมาชิกสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบส่ี
ช่ัวโมง กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

 

ขอ ๕๙  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได
เฉพาะการขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และ
ตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติคําแปร
ญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ 
วรรคหนึ่ง 

ขอ ๖๐  หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย 
หรือเปล่ียนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะได
รับคํารับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปน
ผูแปรญัตติ 

ขอ ๖๑  หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอ
ผูกพันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 



(๑) ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 
ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ให

ประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
นายปรัศว   กุลดิลก  ลําดับตอไปจะเปนการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณประธานสภาฯ   รายจายประจําปงบประมาณ  ๒564  เพื่อพิจารณาใน
วาระท่ี ๒  ผมขอหารือท่ี 

ประชุม จะใชคณะกรรมแปรญัตติชุดเดิมเมื่อการประชุมสมัยสามัญท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี 13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 
ประกอบดวย 

๑ นายลวน   มวงอยู  ส.อบต.หมูท่ี ๒ 

๒.นายยอด    พันธปา  ส.อบต.หมูท่ี ๔ 

๓.นายอยุธยา   ลาวัณยวิสุทธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๕ 

หรือแตงต้ังใหมครับ 

 

/นายอยุธยา... 

 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์ เรียนทานประธารสภาฯ  ผมขอเสนอใหเลือกใหมครับ 

ส.อบต.หมูท่ี 5 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอใหใชกรรมการชุดเดิม ยกเวน ส.อบต.ลวน  

มวงอยู ส.อบต.หมูท่ี 3   เทานั้นท่ีวันนี้ไมมาประชุม 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์ เรียนทานประธารสภาฯ ปนี้ผมขออนุญาต ถอนตัวครับ 

ส.อบต.หมูท่ี 5 

นายปรัศว   กุลดิลก  เมื่อเปนเชนนี้  ผมขอใหสมาชิกเลือกคณะกรรมการชุดใหมเลยครับ  เราจะ

ใชประธานสภาฯ   กรรมการจํานวน 3 คน  นะครับ  ขอเชิญสมาชิกเสนอครั้งละ1 คน  เสนอ

คนท่ี 

    หนึ่ง 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ เรียนทานประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายสุพระลักษณ  วงษจําปาส.อบต.

หมูท่ี 6 

ส.อบต.หมูท่ี 3   ขอผูรับรองดวยครับ 

นางโสนนอย  สังรักษา  เรียนทานประธานสภาฯ ขอรับรองคะ 

ส.อบต.หมูท่ี 7 

นางกานดา  ทองลาว  เรียนทานประธานสภาฯ ขอรับรองคะ 

ส.อบต.หมูท่ี 6 



นายปรัศว  กุลดิลก  ขอใหสมาชิกเสนอกรรมการคนท่ี สอง  เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นางโสนนอย  สังรักษา  เรียนทานประธานสภาฯ ขอเสนอนายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ ส.อบต.หมูท่ี 

3 

ส.อบต.หมูท่ี 7   ขอผูรับรองดวยคะ 

นายสุพระลักษณ  วงษจําปา เรียนทานประธานสภาฯ  ขอรับรอง 

ส.อบต.หมูท่ี 6 

นางกานดา  ทองลาว  เรียนทานประธานสภาฯ ขอรับรองคะ 

ส.อบต.หมูท่ี 6 

นางสายทอง   ทองบอมะกรูด เรียนทานประธานสภาฯ ขอรับรองคะ 

ส.อบต.หมูท่ี 5 

นายปรัศว  กุลดิลก  ขอใหสมาชิกเสนอกรรมการคนท่ี สาม  เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นางโสนนอย  สังรักษา  เรียนทานประธานสภาฯ ขอเสนอนายยอด  พันธปา ส.อบต.หมูท่ี 4 

ส.อบต.หมูท่ี 7   ขอผูรับรองดวยคะ 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ เรียนทานประธานสภาฯ   ขอรับรอง 

ส.อบต.หมูท่ี 3 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์ เรียนทานประธารสภาฯ  ขอรับรอง 

ส.อบต.หมูท่ี 5          

นายปรัศว  กุลดิลก สมาชิกสภาฯ จํานวน 3 ทานประกอบดวย 

/1. นายสุพระลักษณ... 

 1.นายสุพระลักษณ  วงษจําปา   ส.อบต.หมูท่ี 6 

2.นายสมเกียรติ   สรงกระสินธุ  ส.อบต.หมูท่ี 3 

3.นายยอด  พันธปา    ส.อบต.หมูท่ี 4 

 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2564 

 

๓.๓ พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕64 

ลําดับตอไปผมขอใหสมาชิกท่ีจะเสนอคําแปรญัตติใหเสนอไดท่ี

ประธานกรรมการแปรญัตติไดต้ังแตวันท่ี  18 - 20  สิงหาคม  ๒๕63 

ต้ังแตเวลา  

 08.0๐-16.00 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   และ

ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติแจงการคัดเลือกประธานและดําเนินการแปร



ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕64  ให

แลวเสร็จภายในวันท่ี 21  สิงหาคม  ๒๕๖3  และแจงกําหนดวันประชุม

สภาฯครั้งตอไป 

วันท่ี 25  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๐๙.0๐ น. ณ หอประชุม

สภาฯองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

  ตามระเบียบแลวผูมาประชุมถือวารับทราบแลวใหแจงเปนหนังสือสําหรับผู

ท่ีไมมาประชุมจะแจงเปนหนังสือใหทราบอีกครั้ง 
 

๓.๔ เลขานุการสภาฯนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
         ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  ,ทาน
เลขานุการ 

นายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทาน
หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมตอ หลังปดการ
ประชุมสภาฯ  เพื่อดําเนินการคัดเลือก ประธานกรรมการฯและเลขานุการ 
ตอไปครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอื่นๆ 
นายปรัศว   กุลดิลก  ในระเบียบวาระนี้  สมาชิกทานใดจะสอบถามเรื่องใดๆ  ขอใหสอบถาม
ผูบริหารประธานสภาฯ   หรือทานอื่นก็ไดครับ  
  

นายปรัศว   กุลดิลก  มีทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ           -ไมมี-    

ถาไมมี  ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต., ทานผูบริหาร และ หัวหนาสวนราชการ
ทุกทาน  ท่ีเขารวมประชุมสภาฯในครั้งนี้  ผมขอปดประชุมครับ 
 

/ปดประชุม... 
 
  

ปดประชุม     เวลา    11.30  น. 

 

 

                         (ลงช่ือ)          ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายสนิท   ชมเทศ) 

                          เลขานุการสภาฯ อบต.  



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  

17 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)            กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

    สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

 (ลงช่ือ)           กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

  

(ลงช่ือ)         กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  

 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 

  (นายปรัศว  กุลดิลก) 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  คร้ังท่ี 2 
วันท่ี  25 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

------------------------------------------- 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นา ง สา ย ทอ ง   ทอ ง บ อ
มะกรูด 

รองประธานสภาฯ ส า ย ท อ ง   ท อ ง บ อ
มะกรูด 

 

๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  

๑  
สมพงษ  ขวัญทอง   

๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมู ท่ี  
๑  

สายยัน  มะโนเสริฐ  

๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๒ 

 ลาปวย  

๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๒ 

ลวน  มวงอยู  

๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๓ 

สมเกียรติ สรงกระสินธุ   

๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๔ 

ยอด   พันธปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๕ 

ขาดการประชุม  

๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๖ 

กานดา ทองลาว   

๑๒ นาย สุพระ ลักษณ   ว งษ
จําปา 

สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๖ 

สุ พ ร ะ ลั ก ษ ณ   ว ง ษ
จําปา 

 

๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมู ท่ี  
๗ 

โสนนอย  สังรักษา  

 ผูลาประชุม 
- 

   

 
1 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
3 นางพัชรา  มีแตม ผอ.กองคลัง พัชรา   มีแตม  



4 นายศุภชัย  วงษเสถียร ผอ.กองชาง ศุภชัย  วงษเสถียร  
 
เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  
ประธานสภาฯ   จุดเทียน  ธูป  บูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

นายปรัศว กุลดิลก   เ รี ยนท านน ายกองค ก ารบริ หา รส วน ตํ าบลฯ ,  ท านรอ ง
ประธานสภาฯ,ทาน 
ประธานสภาฯ รองนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม, ทาน

หัวหนากอง, ทานหัวหนาสวนและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  วันนี้เปน
วันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

/ระเบียบวาระ... 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ท่ีตองพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  แจงผลการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินพ.ศ.

2561 -    2565  (ฉบับท่ี 1 ) พ.ศ.2563  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
      -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา  
นายปรัศว   กุลดิลก  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  17   สิงหาคม   
ประธานสภาฯ ๒๕63  ไมมีเนื่องจากเลขานุการสภาฯ จัดทํารายงานการประชุมไมแลว

เสร็จขอเล่ือนไปรับรองในการประชุมครั้งตอไป   
  

ระเบียบวาระท่ี ๓     เร่ือง  ท่ีตองพิจารณา  
นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภาฯ   งบประมาณ ๒๕64 ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ  ตามบันทึกขอความ ท่ี นฐ  

๗๔๑๐๑ / 005  ลงวันท่ี  21  สิงหาคม ๒๕63 คณะกรรมการแปรญัตติ
ไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
ใหประธานสภาแลว ปรากฏวาในระยะเวลาท่ีกําหนดไมมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เสนอคําแปรญัตติ ขอเชิญ
กรรมการแปรญัตติไดแถลงคําแปรญัตติตอสภา ฯตอไปครับ 



นายสุพระลักษณ  วงษจําปา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการกรรมการ/เลขานุการ  บริหาร สวนตําบล, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม 

ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ตามท่ีไดรับมอบหมายในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทุงกระพังโหม เมื่อวันท่ี ๑7  สิงหาคม  ๒๕63  ในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
งบประมาณท้ังส้ิน 30,500,000 บาท  ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ซึ่ง
สภา ฯ ไดรับหลักการของรางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาว ฯ  แลว และ
สภาองคการบริหารสวนตําบลไดสงรางดังกลาวใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาและใหสมาชิกทานใดจะเสนอคําแปรญัตติใหเสนอไดท่ีประธาน
กรรมการแปรญัตติไดต้ังแตวันท่ี  18  สิงหาคม  ๒๕63  ต้ังแตเวลา  
08.00 น. ถึงวันท่ี  20  สิงหาคม ๒๕63 เวลา ๑6.00  น. (ระยะเวลาไม
นอยกวา 24 ช่ัวโมง) และคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมกันครั้งแรก 
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม  2563  เวลา 11.45 น. เพื่อคัดเลือกประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เสร็จเรียบรอยแลวคือ  
1.นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ  ส.อบต.หมูท่ี 3  เปนประธานกรรมการ 
2.นายยอด  พันธปา      ส.อบต.หมูท่ี 4  เปนกรรมการ 
3.นายสุพระลักษณ  วงษจําปา ส. อบต .หมู ท่ี  6   เป นก รรมการ /

เลขานุการ 
 

/คณะกรรมการ... 
คณะกรรมการแปรญัตติไดทําการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณเมื่อ
วันท่ี 21  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา 09.๐๐  น. และไดสงคืนรางขอบัญญัติ 
ฯ  ใหประธานสภาฯเพื่อเสนอท่ีประชุมไดรับทราบในวาระท่ี ๒ และ ท่ี ๓ 
เมื่อวันท่ี 21  สิงหาคม  ๒๕63  ตอไป    ตามขอบังคับการประชุมสภา 
ขอ ท่ี ๔๙ และ  ขอ ๕๐ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบแลว ไดผลการพิจารณา  ดังนี้ 

๑. การเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ฯ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๒๒ ขอ 
๒๓  และขอ  ๒๕ 

ขอ ๘ การจัดทํางบประมาณนั้น ไดมีการเสนอใหหนวยงานตางๆ
เสนอ โดยไดเสนอท้ัง ๔ สวน คือสํานักงานปลัดฯ  กองคลัง กองชาง   และ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ขอ ๙ การจัดทํางบประมาณรายจายนั้น เปนการจัดทําโดยมีการ
ประมาณการรายรับและประมาณการรายจายประจําป ๒๕๖4  อยาง
ถูกตอง 



ขอ ๑๔ การจัดทํางบประมาณนั้นไดจัดทําเปน รายจายตาม
แผนงาน  สองลักษณะ คือ  

(๑) รายจายประจํา ประกอบดวย หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา 

หมวดคาจาง ช่ัวคราวหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  หมวดคา
สาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน  หมวดรายจายอื่น 

(๒) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และส่ิงกอสราง  

ขอ ๑๕ การจัดทํางบประมาณนั้น ไดจัดทําคําช้ีแจงในรายละเอียด
ประกอบคําช้ีแจงอยางละเอียด โดยช้ีแจงการประมาณการรายจายไว  ๒  
ลักษณะ แยกเปนต้ังจายจากเงินรายไดและต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ขอ ๑๖ การต้ังงบประมาณรายจายนั้น เปนการประมาณคาใชจาย
ตามบทบาทอํ าน าจหน า ท่ี ขอ ง อ งค ก า รบริ ห า รส ว น ตํ าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  มาตรา ๖๗ และ 
มาตรา ๖๘ 

ขอ ๒๒  การจัดทํางบประมาณนั้น แตละสวนราชการไดเสนอ 
ประมาณการรายจายเสนอใหเจาหนาท่ีงบประมาณพรอมท้ังเสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อใหผูบริหารประกอบการพิจารณา
ดวย เชน การใชจายจริงของปงบประมาณท่ีผานมา 

ขอ ๒๓ การจัดทํางบประมาณนั้น เจาหนาท่ีงบประมาณทําการ
พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในช้ันตนแลวจึงเสนอ
ตอผูบริหารพิจารณา และผูบริหารไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี 
๑๕ สิงหาคม  

ขอ ๒๕   สวนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณ
รายจายนั้นเปนอํานาจของสภาแหงนี้ท่ีจะตองพิจารณาใหครบท้ัง ๓ วาระ 
และก็เปนหนาท่ีของสภาแหงนี้ท่ีจะตองสงรางขอบัญญัตินี้ ใหนายอําเภอ
กําแพงแสนเปนผูพิจารณาอนุมัติท้ังนี้ก็เปนไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒. จัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณท่ีเสนอโดยผูบริหารนั้น ฯ เปน
การ 

 
/จัดทํา... 

 
จัดทําตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี  มท ๐๘๐๘.2/ว 3842 
ลงวันท่ี30 มิถุนายน  ๒๕63 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งไดแบงการจัดทํางบประมาณดังนี้ 

๑)  การต้ังงบประมาณดานรายรับและดานรายจาย  
๒)  การกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 



การต้ังงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหกระทําตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ขอบังคับ 
คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนด เชน 

2.1 การต้ังงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

2.2การต้ังงบประมาณเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ 

2.3 การต้ังงบประมาณรายจายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติ  และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.4 การต้ังงบประมาณรายจายตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

2.5 การต้ังงบประมาณรายจายตามแผนงาน/โครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2.6 การต้ังงบประมาณรายจายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

2.7 การต้ังงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายดานบุคลากร
ทองถ่ิน 

2.8 การต้ังงบประมาณรายจายท่ีเปนภาระผูกผัน 
3.การกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
4.การรายงาน 
งบประมาณรายจ าย ท่ัวไปประจําป งบประมาณ  ๒๕64    

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   อําเภอกําแพงแสน  จังหวัด
นครปฐมประมาณการรายรับไวจํานวน 30,500,000 บาท และประมาณ
การรายจายไวรวม  30,500,๐๐๐ บาท   ต้ังจายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป(สวนรายละเอียดของ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 ผมจะไมอาน
รายละเอียดใหทราบนะครับ  ใหทานสมาชิกดูตามเอกสารนะครับ) 

เนื่ อ งจากร า งข อบัญญั ติงบประมาณรายจ ายประ จําป
งบประมาณ  
๒๕64  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอขอคําแปรญัตติ       คณะกรรมการ
แปรญัตติจึงมีมติใหคงรางเดิมท้ังฉบับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  โดยไมมีการแกไขครับ 
ขอบคุณครับทานประธานสภาฯ 

/นายปรัศว... 
 นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดแถลงผลการแปรญัตติจบไปแลวมีสมาชิก
ทานใดประธานสภาฯ   จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 

 -ไมม-ี 



          ถาไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถาม   ตอไปผมขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๒  
ข้ันแปรญัตติสมาชิกทานใดใหความเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
ใหความเห็นชอบ  9 คน   ไมเห็นชอบ  -  คน  

นายปรัศว   กุลดิลก ๓.๒  เร่ืองพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ ประจําปงบประมาณ  ๒๕64 ในวาระท่ี ๓ 
    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกฯ. 
ทานเลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและ 
    ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔  ขอ  ๕๒ ขอบัญญัติในวาระท่ี ๓ จะไมมีการอภิปรายอีก  เวนแตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะมีมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลวนั้น  
มีประธานสภาฯ   สมาชิกสภาทานใด  จะขออภิปรายบางหรือไมครับ   

-ไมมี- 
ลําดับตอไปผมจะขอมติในวาระท่ี ๓  ข้ันตราเปนขอบัญญัติ    ผม

ขอสอบถามท่ีประชุมแหงนี้วาจะลงมติใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64    หรือไม ถาเห็นชอบใหตรา
เปนขอบัญญัติ โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
ใหความเห็นชอบตราเปนขอบัญญัติฯ  9  คน   ไมเห็นชอบ  -  คน  

นายปรัศว   กุลดิลก  ๓.๓ เร่ือง ขอโอนงบประมาณ งบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕63 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของและ

รายละเอียดของ 

    การโอนงบประมาณ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกฯ. 
ทานเลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและ 
    ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒  และ  
๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗ กําหนดวา การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปต้ังจายเปน 

/รายการ... 
 รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
1.รายการท่ีขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

       ต้ังเปนรายการใหม 
      แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
       ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 

1.ทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอนสีขาว ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร จํานวน 
1 เสน  งบประมาณ 8,400 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอนสีขาว ขนาด 3 
นิ้ว  ยาว 6 เมตร ลักษณะเปนลอน(ตัวหนอน) ผลิตจากยางธรรมชาติผสม
สาร Antioxidant และ Antiozoriant  ความยาวสวนเรียบ หัว ทาย ไม
นอยกวา 15 ซม.หนาไมนอยกวา 10 มม. ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สํานักปลัดฯ) 

 

       แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 
       ครุภัณฑการเกษตร 

1.เคร่ืองสูบน้ําชนิดใตน้ํา(ซัมเมอรส)ขนาด2แรงมางบประมาณ30,000  
บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใตน้ํา (ซัมเมอรส)  ขนาด 2 
แรงมา (Single Phase) พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด   (จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ หรือราคาพาณิชยจังหวัดนครปฐม หรือราคาตาม
ทองตลาดลําดับแลวแตกรณี) ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย   งานกิจการประปา   (กองชาง) 

 

    โอนลด 
จากเงินเดือนพนักงาน    แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย สํานักปลัดฯ  งบประมาณกอนโอน  
200,000 บาท โอนลด 38,400บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
161,600 บาท 

นายปรัศว  กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลว  
 ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม 



- ไมมี – 
ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสอบถาม ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุม
สภาแหงนี้วา สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2563  ถาอนุมัติโปรดยกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ  9  คน   ไมอนุมัติ  -  คน 

นายปรัศว   กุลดิลก   3.4 พิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการท่ีสภาอนุมัติใหใชจายจากเงินสะสม 
ประธานสภาฯ   ประจําปงบประมาณ 2563 คร้ังท่ี 2 และขออนุมัติจายเงินสะสม
ประจําป 
    งบประมาณ 2563 คร้ังท่ี 3 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของพรอมกับ

รายละเอียดท่ีขอยกเลิกโครงการจายขาดเงินสะสมพรอมกับรายละเอียดท่ี

ขอจายขาดเงินสะสม 

/นายสนิท... 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกฯ. 
ทานเลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและ 

ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

พิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการท่ีสภาอนุมัติใหใชจายจากเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 2 โครงการกอสรางหอถังสูง  ขนาด 
45 ลูกบาศกเมตร (ตอกเข็ม)พรอมเจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้วลึก 150 
เมตรหรือจนกวาจะไดน้ําอุปโภค-บริโภคดี และขยายทอเมนประปา 
ระยะทาง 328 เมตร หมูท่ี 7 งบประมาณ 1,507,000 บาท  เนื่องจาก
โครงการดังกลาวเปนราคาท่ียังไมรวมคา Faxter F ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการกอสรางได  จึงเรียนมาเพื่อขอมติยกเลิกโครงการดังกลาวครับ 
และขออนุมัติจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 3 จํานวน 
1,779,500 บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.
2561 

“ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการ



ท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภท ตามระเบียบแลว    

(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอย
กวาสามเดือนและกันไวอีก รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น 
เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการ กอหนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่ง
ปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม 
โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เสถียรภาพในระยะยาว ”  

การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3     
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีเงินสะสมอยูท้ังส้ิน  
23,389,316.13 บาท  หักเงินสํารองจายตามขอผูกพันแลวแตยังไมได
จาย/เงินสํารองคาใชจายดานบุคลากร/เงินเดือนครู/คาตอบแทนจํานวน 3 
เดือน   สํารองจาย 10% ของงบประมาณประจําป เงินจายขาดเงินสะสม
ครั้งท่ี 1และ 2 แลว คงเหลือเงินสะสมอยูจํานวน   10,373,341.13 
บาท(รวมกับโครงการท่ีขอยกเลิกจํานวน 1,507,000 บาท  เปน
คงเหลือท้ังสิ้น 11,880,341.13 บาท  

/อนุมัติ... 
อนุมัติจายคร้ังนี้จํานวน 1,779,500 บาท   คงเหลือเงินสะสมจํานวน 
10,100,841.13 บาท 

1.โครงการกอสรางหอถังสูง  ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร (ตอกเข็ม)
พรอมเจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้วลึก 150 เมตรหรือจนกวาจะไดน้ํา
อุปโภค-บริโภคดี และขยายทอเมนประปา  ระยะทาง 328 เมตร  หมูท่ี 7 
งบประมาณ 1,779,500 บาท   

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางหอถังสูง  ขนาด 45 
ลูกบาศกเมตร (ตอกเข็ม)พรอมเจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้วลึก 150 เมตร
หรือจนกวาจะไดน้ําอุปโภค-บริโภคดี และขยายทอเมนประปา   ระยะทาง 
328 เมตร  รายละเอียดตามแบบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและแบบอบต.
ทุงกระพงัโหม พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ ในระหวาง
ดําเนินการ  จํานวน 1 ปาย และปายหลังดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 1 
ปาย  ต้ังจายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการ
ประปา 

-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เปล่ียนแปลง(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2563 



เหตุผลความจําเปน  เนื่องงบประมาณรายจายประจําป 2563 มี
ไมเพียงพอท่ีจะโอนงบประมาณไปต้ังจายในรายการนี้  แตประชาชน
เดือดรอนในเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค  เพื่อเปนการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดังกลาว  จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตอสภา 
อบต.ทุงกระพังโหม เพื่อไปดําเนินการโครงการดังท่ีกลาวมาแลว   ขอบคุณ
ครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ

ใหประธานสภาฯ   ทราบแลว   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม 

- ไมมี – 
ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม     ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุม
สภาแหงนี้วาสมาชิกทานใดอนุมัติให  ยกเลิกโครงการจายขาดเงินสะสม
ครั้งท่ี 2 โครงการกอสรางหอถังสูงขนาด 45 ลูกบาศกเมตร  หมูท่ี 7 
งบประมาณ  1,507,000 บาท ถาอนุมัติโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
อนุมัติใหยกเลิกโครงการกอสรางหอถังสูง   9 คน   ไมอนุมัติ  -  คน 

นายปรัศว   กุลดิลก   ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแหงนี้วาสมาชิกทานใดอนุมัติให จาย
ขาดประธานสภาฯ   เงินสะสมครั้งท่ี 3 โครงการกอสรางหอถังสูงขนาด 45 ลูกบาศก
เมตร หมูท่ี 7 

งบประมาณ  1,779,500 บาท   ถาอนุมัติโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 

อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางหอถังสูง 10 คน ไมอนุมัติ 
– คน 
 

นายปรัศว   กุลดิลก ๓.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ซ่ึงยัง 

ประธานสภาฯ มิไดกอหนี้ผูกพัน   แตมีความจําเปนตองใชจายเงิน   
 

/ขอเชิญ... 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของพรอม

รายละเอียดของโครงการท่ีขอกันเงิน 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกฯ. 
ทานเลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและ 

ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 2561 



ขอ ๕๙ “ ในกรณี ท่ีมี รายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ี ดินและ
ส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกผัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

1.กอสรางอาคารเอนกประสงค  จํานวน 2,753,000 บาท 
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเอนกประสงค  ขนาดกวาง 21 

เมตร ยาว 37 เมตร พื้นท่ีอาคารไมนอยกวา 18 x34 เมตร หนา 0.15 
เมตร  เพื่อเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมออกกําลังกาย/ฝกอาชีพ จัดสรางบน
ท่ีดินของ อบต.หมู ท่ี 5จํานวน 1 หลัง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จํานวน 557,200 บาท จากเงินรายได 2,195,800 บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กอง
ชาง) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565)หนา 91 ลําดับท่ี 52 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของพรอม

รายละเอียดของประธานสภาฯ   โครงการท่ีขอกันเงินใหทราบแลวนั้น  

              - มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม 
     - ไมมี – 

ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม  ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ี
ประชุมสภาแหงนี้วาสมาชิกทานใดอนุมัติให กันเงินงบประมาณหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป. ๒๕63    โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมูท่ี5   ถา
อนุมัติโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  10 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
อนุมัติใหกันเงินงบประมาณ  9 คน ไมอนุมัติ – คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองแจงผลการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 (ฉบับท่ี 1) 

พ.ศ.2563  ใหสภาฯทราบ   

นายปรัศว   กุลดิลก  แจงผลการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.

2563  ประธานสภาฯ   ใหสภาฯทราบ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี

เกี่ยวของพรอม 

    รายละเอียดของการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 (ฉบับท่ี 

1)  

พ.ศ.2563 

 

/นายสนิท... 



นายสนิท   ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกฯ. 
ทานเลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนา
สวนราชการและ 

ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แกเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61    
หมวด 4 การแกไข  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  

ขอ 21 “การแกไขแผน  เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน” 
ขอ 8 “เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไข

แลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ  โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับ
แตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ  พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  อําเภอ และ
จังหวัดทราบดวย” 
เหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ไดตรวจสอบแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  ในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2563  มีโครงการท่ีจะตองดําเนินการแกไขให

ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของการบริหารงาน  และสอดคลองกับแผนพัฒนา

ท่ีกําหนดไว  จึงจําเปนตองดําเนินการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 แกไข (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมรถบรรทุก

ขยะ  ทะเบียน 87-0460 นครปฐม ในแผนงานสาธารณสุข ใหไปอยูใน

แผนงานเคหะและชุมชน 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของพรอม

รายละเอียดของประธานสภาฯ   การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565(ฉบับท่ี 

1)พ.ศ.2563 จบไปแลว 

              - มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม 
     - ไมมี – 

    ถาไมมีสมาชิกทานสงสัย  ผมถือวาท่ีประชุมสภาฯรับทราบนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบหรือไม ถามีขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ   -ไมมี 
-ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ
ทุกทาน ท่ีเขารวมประชุมสภาในครั้งนี้ ขอปดประชุมครับ   

ปดประชุม    เวลา 10.20น. 

                         (ลงช่ือ)                ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสนิท   ชมเทศ) 



                               เลขานุการสภาฯ อบต.  

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี  

25 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 

 

/(ลงช่ือ)... 

(ลงช่ือ)            กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

    สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 

 (ลงช่ือ)           กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 

(ลงช่ือ)        กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                            สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  

 

(ลงช่ือ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายปรัศว  กุลดิลก) 

    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

 

 


