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นางบุญถม   ยางสา 
นายภาคภูมิ  ค ายอด 
นายมานะ  ยางสามัญ 
นายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์พงษ์ 
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นางสาวอรทัย  ไชยวงค์ 
นางสาวชนิดา  กิ้มสุวรรณ 

พนักงานจ้างเหมา  (กองคลัง) 
พนักงานจ้างเหมา (กองการศึกษา) 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  สมาชิกฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณ
เชิญสมาชิกฯ  เข้าประจ าที่และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ไดก้ล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระฯ 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
   - ไม่มี 
   
ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒ 
                               วันที่  ๑๓   สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภา อบต. ที่แล้วตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงขอให้ทุกท่าน

ได้อ่านและพิจารณารายงานการประชุม  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี ขอให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองพิจารณาว่าจะรับรองรายงานการประชุมฯ  
ครั้งที่แล้วหรือไม่  หากรับรองโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๓  เสียง   
   - ไม่รับรอง  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี ๓  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
๓.๑  ญัตติเรื่อง  การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

             พ.ศ. 256๕  วาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม -ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางบุญถม  ยางสา -เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  และผู้เข้าร่วม 
นายก อบต.ไทรทอง ประชุมทุกท่าน  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จะได้ เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ไทรทอง  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จึงขอแถลงให้

ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านทราบถึงสถานการณ์การคลังตลอดจนหลักการและเหตุผล
รวมถึงแนวทางนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 

   1.  สถานะการคลัง 
   1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วน
   ต าบลไทรทอง  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
   ก.  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
        1.1  เงินสด   -  บาท 

/1.1.1 เงินผาก... 
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       1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  27,596,283.42  บาท 
       1.1.2  เงินสะสม  8,976,072.74  บาท 
       1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  11,912,196.93  บาท 
       1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน - โครงการ  
     โครงการรวม -  บาท 
       1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน   - บาท โครงการรวม   -  บาท 
       1.1.6  เงินกู้คงค้าง  -  บาท 
   2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2564  (ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2564) 
      (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  21,212,064.45 บาท 
                หมวดภาษีอากร       13,833.55 บาท 
                 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต        5,737.50 บาท 
                 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        64,818.07 บาท 
                          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์           -  บาท 
                 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     33,175.40 บาท 
                 หมวดรายได้จากทุน          220.00 บาท 
                 หมวดภาษีจัดสรร         12,316,166.43 บาท 
                 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          8,778,113.50 บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                 -  บาท 
   (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  15,371,583.26  บาท  ประกอบด้วย 
              งบกลาง      4,895,977.20 บาท 
               งบบุคลากร      5,184,609.00 บาท 
              งบด าเนินการ     3,344,277.06 บาท 
                       งบลงทุน       1,065,100.00 บาท 
              งบรายจ่ายอื่น                                                              -  บาท 
               งบเงินอุดหนุน        881,620.00 บาท 
   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    -     บาท 
   (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน         -                บาท 
   หลักการ 
   เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๕  ต่อสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยการพิจารณาฯ  เป็นของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ 

                               งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๕  การพิจารณาให้ความ 
                               เหน็ชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น  และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณ 
                               รายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของ 
                               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบรายจ่ายแยกเป็น 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น  ยอดรวม  23,803,20๐  บาท 
   แยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 
   ด้านบริหารงานทั่วไป   
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม      9,191,420  บาท 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม            120,000  บาท 
 

/ด้านบริการ... 
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   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   - แผนงานการศึกษา   ยอดรวม       4,271,146  บาท 
   - แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม          246,500  บาท 
   - แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม            80,000   บาท 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     ยอดรวม   40,000  บาท 
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม          460,000  บาท 
                               ด้านการเศรษฐกิจ 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         ยอดรวม                 3,355,265  บาท 
   - แผนงานการเกษตร                           ยอดรวม                      35,000  บาท 
   ด้านการด าเนินงานอื่น 
   - แผนงานงบกลาง   ยอดรวม       6,003,869  บาท  
   เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้วางแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ  ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่าน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)  เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้พิจารณา
ต่อไป 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม -ท่านนายกฯ  ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. ๒๕65  โดยได้อ่านและอธิบายรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ  ทั้งเล่มเรียบร้อยแล้ว  จึง

ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายซักถามเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ก่อนการลงมติวาระท่ี ๑  ว่าจะรับหลักการแห่ง 

  ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณฯ  ฉบับนี้หรือไม่ และขอให้อภิปรายแสดงความเห็นได้ภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอเชิญครับ   

นายสร้อย  เสาะด้น - ได้ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
สมาชิก  อบต. หมู่ 3 ทั้งหมดแล้วและได้นั่งฟังท่านนายก อบต.  ได้อ่านและอธิบายร่างข้อบัญญัติทั้งเล่มแล้ว  เห็น

ว่าครบถ้วน  ถูกต้องทุกหมวดรายจ่าย  และมีความเหมาะสมในการใช้เงินงบประมาณในปี  
พ.ศ. ๒๕๖5 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ขอให้ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ลงมติในวาระที่  ๑  ในขั้นรับหลักการว่าจะรับ 
  หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 หรือไม่  หากรับโปรด

ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - รับหลักการ  ๑3  เสียง   
   - ไม่รับหลักการ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
   (รับหลักการฯ  เวลา  11.00 น.) 
   พักการประชุม  10  นาที 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม เมื่อที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. ๒๕65  แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ และข้อ 
๑๐๗ จึงขอให้ที่ประชุมท าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  โดยวิธีการเลือก 
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ให้เลือกจากคณะกรรมการสามัญ  คือเลือกจากสมาชิกสภาฯ  เท่านั้น  โดยขั้นตอนการเลือก
ให้ท าการเลือกคนที่หนึ่งก่อน  โดยมีสมาชิกหนึ่งคนเสนอชื่อ  และมีสมาชิก 
อีกสองคนรับรองด าเนินการเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  จึงขอหารือต่อที่ประชุมว่าควรเลือกกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  จ านวนกี่คน  ขอเชิญเสนอครับ 

ผู้เสนอ 
น.ส.วิไลวรรณ  บุญศรี - เสนอให้ท าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน 
สมาชิก อบต. หมู่ ๑ 
   ผู้รับรอง  ๑)  นายสุบิน  วะโรง  สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 
      ๒)  นายไก่   ป้องโสม  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้ท าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๕  คน 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๕  คนแล้ว  ขอเชิญที่
ประธานสภา อบต. ประชุมท าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  ๑  ครับ 

ผู้เสนอ 
นายสร้อย  เสาะด้น - เสนอ  นายไก่  ป้องโสม  สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๖  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๓ ร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  ๑ 
 ผู้รับรอง   ๑)  นางสาวพิมพร  ค าโส  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๒ 
                                            ๒)  นางปลิว  สุพรรณ  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  ๓ 

 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒ 
 ผู้เสนอ 
นางมรกต  ศิริภัย - เสนอ  นายสร้อย  เสาะด้น  สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๔ ร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒   

ผู้รับรอง  ๑)  นายสุบิน  วะโรง  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  ๑ 
                                           ๒)  นายบุญกอง  อนุมาตย์  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๔  

 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓ 
ผู้เสนอ 

นายไก่  ป้องโสม - เสนอ  นางสาวพิมพร  ค าโส  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๖ ร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  ๓   

ผู้รับรอง  ๑)  นางสาววิไลวรรณ  บุญศรี  สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๑ 
                                           ๒)  นายสร้อย  เสาะด้น  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๓ 

 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๔  
ผู้เสนอ 

นางสาวพิมพร  ค าโส - เสนอ  นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๗   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๒ ร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  ๔  

ผู้รับรอง  ๑)  นายนุศาสตร์  สุดชนะ  สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๒ 
                                           ๒)  นางมรกต  ศิริภัย สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๔ 
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 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๕ 
ผู้เสนอ 

นายบุญกอง  อนุมาตย์ - เสนอ  นางสาววิไลวรรณ  บุญศรี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิก อบต. หมู่  ๔ ร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  ๕  

ผู้รับรอง  ๑)  นางจิตดานันย์  เครือวงษ์  สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๖                                            
 ๒)  นายอ านาจ  มาศส าโรง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๗ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้งจ านวน  5  คนแล้ว   
ประธานสภา อบต. ดังนี้  คนที่  1  นายไก่  ป้องโสม  สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 
                                       คนที่  2  นายสร้อย  เสาะด้น  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
                                       คนที่  ๓  นางสาวพิมพร  ค าโส  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
                                       คนที่  4  นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
                                       คนที่  5  นางสาววิไลวรรณ  บุญศรี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
                               ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ท าการนัดประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เพ่ือ

ท าการเลือกประธานกรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  และชี้แจง
ก าหนดเวลาในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ขอเชิญครับ 

น.ส.นันทิยา  บุญชาเรียง - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ที่ได้รับการเลือกจากท่ีประชุมทั้ง  5  คน  
เลขานุการสภาฯ  ได้ท าการประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการฯ  ในวันนี้  1๓  สิงหาคม  25๖๔   
   หลังเลิกประชุม  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - หารือในที่ประชุมถึงก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภา อบต. รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕    
มติที่ประชุม -ก าหนดเวลาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ 

ให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๒.๐๐ น.โดยที่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทองท่านใด  เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 256๕  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ระหว่างวันที่ 14 – 16 
สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องท างานประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง  และเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ  ตามร่างเดิมและตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ในวันอังคารที่  17  สิงหาคม  25๖4  
ภายในเวลา  16.00 น.  ณ  ห้องท างานประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และ
นัดประชุมครั้งต่อไป  (สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  3  ประจ าปี  25๖4)  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติฯ  
ในวันศุกร์ที่  20  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น. 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
   
เลิกประชุมเวลำ   ๑๒.๓๐ น. 
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                                                    (ลงชื่อ)      นันทิยา  บุญชาเรียง      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                                                                  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
____________________________________________________________________________________ 
“คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่   ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ผลปรากฏว่า 
  เลขานุการสภาฯ  จัดท ารายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน” 
 
                                                                   (ลงชื่อ)       สุบิน  วะโรง     ประธานกรรมการ 
                                                                                (นายสุบิน  วะโรง) 
                                                                   (ลงชื่อ)       ไก่  ป้องโสม     กรรมการ 
                                                                                (นายไก่  ป้องโสม) 
                                                                 (ลงชื่อ)        ปลิว  สุพรรณ    กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                               (นางปลิว  สุพรรณ) 
___________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้รับรองแล้ว  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 
                                                       (ลงชื่อ)        จ านงค์  โล่ห์แจ่ม    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                    (นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 


