
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  
สมยัสามญั สมยัที ่2  ครั้งที ่1 ประจาํป ีพ.ศ. 2562 
วันที ่19 สงิหาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 

ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลบา้นสร้าง อําเภอบา้นสรา้ง จังหวดัปราจนีบรุ ี

รายชือ่ผูม้าประชมุ 
ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสน่ัน        ผลทอง ประธานสภา ฯ สน่ัน      ผลทอง  
2 นายอนันต์      ขวัญยืน รองประธานสภา ฯ อนันต์    ขวัญยืน  
3 นายจิตร         ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 จิตร         ฉันทา  
4 นางสาวลําพึง   พรมนนท ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ลําพึง   พรมนนท์  
5 นางบรรจง       รอดกร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 บรรจง     รอดกร  
6 นางธนารีย์       ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธนารีย์       ฟักสอาด  
7 นางมยุรีย์        ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มยุรีย์        ต่อเช้ือ  
8 นางสาวราวัลย์  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ราวัลย์   สังข์ทอง  
9 นายพรทิพย์   สมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 พรทิพย์   สมนาม  

10 นายสุรัตน์     ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  
11 นายคนอง      จําลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 คนอง       จําลอย  
12 นายสุทิน       วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สุทิน       วงษ์วิจารณ์  
13 นายสมาน       ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน       ทวีการ  
14 นายประสงค์   ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ประสงค์  ช่อดารา  
15 นายวินัย       ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย       ไกรทอง  
16 นายรัชนี       พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
17 นายสมบูรณ์    ค้ําชู เลขานุการสภา ฯ สมบูรณ์   ค้ําชู  
 
รายชือ่ผูไ้มม่าประชมุ 

ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 - ขาดประชุม 
2 นายประทุม    งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 - ขาดประชุม 
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รายชือ่ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 สิบตํารวจเอกมานะ  คล้ายสงิห์ นายก อบต.บ้านสร้าง สิบตํารวจเอกมานะ  คล้ายสงิห์  
2 นายแดง           ทวีการ รองนายก อบต.บ้านสร้าง แดง        ทวีการ  
3 นางดาริณี         จําลอย เลขานุการนายก อบต. ดาริณี      จําลอย  
4 นางมะลิด         สารภาพ ผู้อํานวยการกองคลัง มะลิด       สารภาพ  
5 นางสาวสุวัสสา   เสรมิศิลป์ นิติกร สุวัสสา      เสริมศิลป์  
6 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ       จันทร์เทศ  
7 นางสุวิมล        พุ่มพิจิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล       พุ่มพิจิตร  
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เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสน่ัน ผลทอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  เ ป็นประธานในที่ประชุม  ไ ด้กล่าวเปิดการประชุม               
และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธาน ฯ   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง                      
สมัยวิสามญั สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ.2562  

 ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        ขอให้
ตรวจดูด้วยครับ  

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่               
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี  พ.ศ.2562               
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน               
พ.ศ.2562  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหม่  
 3.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
วาระ 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภา ฯ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
วาระ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ  
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เลขานุการสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทํา            
ร่ างข้อ บัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํา ปีงบประมาณ  พ .ศ .2563               
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ 
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณรายรับ และประมาณ
การรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ 
ของทุกหน่วยงานเพ่ือให้ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติ               
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่ 2 ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับ
แต่สภาพท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน  
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติน้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์
แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ภายในระยะเวลาที่เสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหน่ึง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น          
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเด่ียวกับการเสนออนุมัติ 
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ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติน้ันตามร่างเติม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานน้ันอย่างน้อยต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ขอบคุณครับ  

ประธานสภา ฯ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง   

นายก อบต.บ้านสร้าง กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุก
ท่าน เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87  บัญญัติให้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้จัดทํา เ ป็นข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตําบลจะเสนอได้ ก็แ ต่ โดย               
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดน้ัน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างเป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้นแบบสมดุล 
(รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับน้ี  จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
ที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่ได้วางไว้ 

 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 บ้านสร้าง คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านสร้าง บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
สร้าง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสร้างอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี 



-6- 

 1. สถานการณ์คลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 41,610,652.50 บาท  
 1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,012}186.73 บาท   
 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,609,853.61 บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

จํานวน 0 โครงการ  รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน                     

จํานวน 1 โครงการ  รวม 499,500 บาท    
   1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท     

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562                                                  
    ณ วันที ่6 สิงหาคม พ.ศ.2562  

    (1) รายรับจริง จํานวน 23,928,814.70 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร    จํานวน 430,719.49 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน   30,531.60 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จํานวน   87,650.53 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 624,928.00บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จํานวน      35,104.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน   จํานวน       0.00 บาท 
    หมวดภาษจีัดสรร           จํานวน 12,762,802.38  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           จํานวน   9,957,078.70   
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,884,200.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจริง จํานวน 15,002,023.00 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง     จํานวน 5,050,530.00   บาท 
    งบบุคลากร    จํานวน 5,881,600.00   บาท 
    งบดําเนินงาน    จํานวน 2,887,380.93   บาท 
    งบลงทุน     จํานวน       4,200.00    บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน    จํานวน              0.00    บาท 
    งบเงินอุดหนุน    จํานวน 1,178,312.07    บาท 
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   (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
         จํานวน 3,809,200.00 บาท 
   (5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม    จํานวน   0.00   บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน  0.00  บาท  
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้     จํานวน  0.00  บาท 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประมาณการรายรับไว้ 25,000,000 บาท และ 
ประมาณการรายจ่ายให้เท่ากับประมาณรายรับ 25,000,000 บาท โดยต้ังงบประมาณ 
รายจ่าย 25,000,000 บาท และครอบคลุมทุกด้านดังน้ี 

 1. ด้านบริหารทั่วไป  
    - แผนงานบริหารทั่วไป   11,455,880 บาท 
    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน        20,000  บาท 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    - แผนงานการศึกษา     1,680,070 บาท 
    - แผนงานสาธารณสุข       519,400 บาท 
     - แผนงานเคหะชุมชน    4,991,020 บาท 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     110,400 บาท 
3. ด้านการเศรษฐกิจ 
     - แผนงานการเกษตร     138,530 บาท 
4. ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
    - งบกลาง     6,084,700 บาท 
ตามรายละ เ อียดร่ า งข้ อ บัญญั ติองค์ การบริหารส่ วน ตําบลบ้านส ร้าง               
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้ท่านสมาชิก
สภา ฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพร้อมๆ 
กันทีละข้อโดยละเอียด เพ่ือให้ทางสมาชิกสภา ฯ พิจารณาและลงมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2563               
ต่อไปครับ 

ประธานสภา ฯ   ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีท่านใดมีความประสงค์
อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 เชิญครับ 

น.ส.ลําพึง  พรมนนท์ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
สมาชิกสภา อบต .หมู่ 1        ตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               

พ.ศ.2562 ต้ังงบประมาณรายรับและรายจ่ายไว้ 25,000,000 บาท 
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                        โดยต้ังสมดุลกัน ทั้งรายรับและรายจ่าย ดิฉันขอต้ังข้อสังเกต งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน               
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง จํานวน 2 คน จํานวน               
12 เดือน อัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน เป็นเงิน 144,000 บาท โดยต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม เอกสารหน้า 27/43 ค่ะ ว่ามีความจําเป็นที่จะต้อง
จ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาลด้วยหรือค่ะ และก็ขอเสนอ
ผู้บริหารถึงเร่ืองงบประมาณในการจัดประชุมแต่ละคร้ัง คือลองเปรียบเทียบ
หน่วยงานอ่ืน บางครั้งมีค่าเบ้ียประชุม หรือค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม               
แต่สมัยก่อนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมีการจัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ได้มีจัดทําอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับประทาน
มื้อเที่ยง แต่เด๋ียวน้ีคือมีนํ้าด่ืมกับขนมปังไว้บริการ จริง ๆ แล้ว พ่ีน้องประชาชน
ได้เสียสละเวลามาประชุมทุกคร้ังที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจัด ก็อยาก
เสนอต้ังงบประมาณรองรับหรือมีแนวทางแก้ไข เพ่ือเราสมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้
ดูแลพ่ีน้องประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภา ฯ ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 กล่าวมา ทุกคร้ังที่มีประชุม ประชาชนในพ้ืนที่               
ก็ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณา
ด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีความประสงค์อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านสร้างครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง การต้ังงบประมาณรายจ่าย ฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง คือจริง ๆ 
แล้ว เราไม่สามารถจะกระทําได้ทั้งหมด เพราะมีข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่สามารถ
ต้ังงบประมาณ ฯ ได้ อย่างเช่นของกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ตรงนี้มีระเบียบข้อกฎหมายเฉพาะของกองทุน ฯ               
จึงสามารถดําเนินการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมได้ครับ เรื่องการประชุมต่าง ๆ               
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ในส่วนน้ี ทางผู้บริหารจะพูดคุยกับทาง
สมาชิกสภาท้องถิ่นอีกคร้ังครับ 
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เลขานุการสภา ฯ ในนามเจ้าหน้าที่งบประมาณ กรณีที่สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ได้อภิปรายตามหน้าที่ 
27/43 ตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
ต้องดําเนินการต้ังงบประมาณไว้ เพราะเป็นนโยบายตามหนังสือสั่งการครับ 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีความประสงค์อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด    
อภิปรายแล้วถือว่าเป็นการปิดอภิปราย กระผมจะขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
ว่าผู้ใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ยกมือครับ มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน 16 คะแนน ต่อไปผู้ใดไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563               
ยกมือครับ  มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน 0 คะแนน  

มตทิี่ประชมุ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 ด้วยคะแนน 16 ต่อ 0 คะแนน  

เลขานุการสภา ฯ เมื่อสภา ฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย เพ่ือให้ที่
ประชุมสภา ฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 3 คน               
และไม่เกิน 7 คน  

ประธานสภา ฯ ขอเชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านเสนอรายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

น.ส.ลาํพึง  พรมนนท ์ ขอเสนอต่อที่ประชุมสภา ฯ ว่าเห็นสมควรมคีณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่1   

ประธานสภา ฯ ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ได้เสนอมา มีทา่นใดเห็นด้วย หรือเห็นว่าสมควรให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติมากกว่า 3 คน เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว ผมขอมติที่ประชุม
สภา ฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติมี 3 คน 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน ด้วยคะแนน               
เป็นเอกฉันท์  

ประธานสภา ฯ ขอเชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านเสนอรายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ          
แปรญัตติครับ 

น.ส.ลาํพึง  พรมนนท ์ ขอเสนอ นายพรทิพย์  สมนาม สมาชิกสภา ฯ หมู่ที ่6 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่1  แปรญัตติ  

ประธานสภา ฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายรัชน ี พสัดุ ขอรับรองให้นายพรทิพย์ สมนาม เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่11  

นายคนอง จําลอย ขอรับรองให้นายพรทิพย์ สมนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่8 
นายคนอง จําลอย ขอเสนอ นางสาวลําพึง  พรมนนท์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 เป็น 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่8  คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภา ฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
นางสาวราวลัย ์สงัขท์อง ขอรับรองให้ นางสาวลาํพึง  พรมนนท์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่3 

นายพรทพิย ์ สมนาม ขอรับรองให้ นางสาวลําพึง  พรมนนท์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่6  

นางธนารยี ์   ฟักสอาด ขอเสนอ นายคนอง จําลอย สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่2 
ประธานสภา ฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายสรุตัน ์ทองเลก็  ขอรับรองให้ นายคนอง จําลอย เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่6 

นายพรทพิย ์ สมนาม ขอรับรองให้ นายคนอง จําลอย เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่6 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่                             

ถ้าไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังน้ี 

 1. นายพรทิพย์  สมนาม  สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6   
 2. นางสาวลําพึง  พรมนนท ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1   
 3. นายคนอง  จําลอย  สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8  
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ทีป่ระชมุ รับทราบ 

ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการสภา ฯ นัดประชุมให้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นคณะกรรมการ        
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ครั้งแรก ประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการต่อไป และเชิญสมาชิกสภา ฯ 
ทุกท่านกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางสาวลําพึง  พรมนนท ์ ตามท่ีได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเสนอให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ประสงค์จะย่ืนเสนอคําแปรญัตติ ฯ ต้ังแต่วันที่     
คือ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 22 สิงหาคม               
พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4  เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีปัญหาหรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบ                 
เชิญครับ 

นายสมาน  ทวีการ มี 2 เรื่องครับ ถนนซอยบ้านนายแบ็วที่พังทลาย ชาวบ้านก็สอบถามมา หากเกิด 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9  พังทลายมา ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจะมีวิธีการแก้ไขอย่างใด 

และก็เรื่องการต้ังงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพราะคราวก่อนที่ประชุมกัน 
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ต้องนําเรื่องเสนออําเภอเพ่ือเสนอต่อ
จังหวัด สรุปตอนน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ต้ังงบประมาณไว้
ดําเนินการเองใช่ไหมครับ 

 นายรัชนี  พัสดุ เรื่องเดิมครับ คือไฟฟ้าดับ 2 จุด ตรงบ้านนายวินัย ไกรทอง และบ้านแม่รองใจ  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 11  เพราะทางหน้า บ้านนายวินัย ไกรทอง อันตรายมากครับเพราะอยู่ตรงบริเวณ

โค้ง และขอขยายไฟฟ้าเพ่ิมเติม 1 จุด คือหน้าโรงเรียนประชุมเขตศึกษา ชาวบ้าน
อยากให้ช่วยดําเนินการแก้ไขด้วยครับ 

นางสาวลําพึง  พรมนนท์ เรื่องไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านป้าเบียบและโรงไฟฟ้า คือยากให้ช่วยดําเนินการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ประสานแขวงการทางบ้านสร้างให้ดําเนินการแก้ไขไฟฟ้าที่ดับ และพ้ืนที่ หมู่ 1 

บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้แม่นํ้า ก็ประสบปัญหาตลิ่งพังและดินสไลด์ลง
แม่นํ้า เพ่ือแจ้งให้พ่ีน้องสมาชิกสภา ฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน  
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นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องถนนซอยบ้านลุงแบ๊ว หากว่าเกิดการพังทลายขึ้นมาจริง ๆ ยังไงก็ต้องมี
วิธีการแก้ไขแน่นนอนครับ เพราะถ้าทําตอนน้ีก็ตอบยากคือต้องมีแผ่นเหล็ก               
และเสาเพ่ือตอกเป็นหมุดกันนํ้า ยังไงก็ต้องมีวิธีแก้ไขจนได้ เรื่องไฟฟ้าหมู่ 11             
คืออยากที่ทราบกันอยู่ว่าตอนน้ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างของเรา      
ไม่มีช่าง จะทําโครงการหรือซ่อมแซมอะไรค่อยข้างจะช้า เพราะเราต้องค่อยช่าง         
ที่ยืมตัวมาช่วยราชการดําเนินการให้ ครับ  

ประธาน ฯ เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภา ฯ  
ฝากไปยังคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และคณะ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมวันน้ีครับ ขอปิดประชุมครับ 

เลกิประชมุเวลา 12.30 น. 

ลงช่ือ      สมบูรณ์   ค้ําชู     ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นายสมบูรณ์   ค้ําชู  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

 

ลงช่ือ      สน่ัน  ผลทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายสน่ัน  ผลทอง )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงช่ือ    พรทิพย์  สมนาม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรทิพย์   สมนาม) 

    ลงช่ือ   ลาํพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวลําพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
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นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องถนนซอยบ้านลุงแบ๊ว หากว่าเกิดการพังทลายขึ้นมาจริง ๆ ยังไงก็ต้องมี
วิธีการแก้ไขแน่นนอนครับ เพราะถ้าทําตอนน้ีก็ตอบยากคือต้องมีแผ่นเหล็ก               
และเสาเพ่ือตอกเป็นหมุดกันนํ้า ยังไงก็ต้องมีวิธีแก้ไขจนได้ เรื่องไฟฟ้าหมู่ 11             
คืออยากที่ทราบกันอยู่ว่าตอนน้ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างของเรา      
ไม่มีช่าง จะทําโครงการหรือซ่อมแซมอะไรค่อยข้างจะช้า เพราะเราต้องค่อยช่าง         
ที่ยืมตัวมาช่วยราชการดําเนินการให้ ครับ  

ประธาน ฯ เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภา ฯ  
ฝากไปยังคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และคณะ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมวันน้ีครับ ขอปิดประชุมครับ 

เลกิประชมุเวลา 12.30 น. 

ลงช่ือ            ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นายสมบูรณ์   ค้ําชู  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

 

ลงช่ือ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายสน่ัน  ผลทอง )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงช่ือ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรทิพย์   สมนาม) 

    ลงช่ือ      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวลําพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายสมาน  ทวีการ ) 
     



 
 
(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง สมัยสามญั สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจําปี                    

พ.ศ. 2562 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562) 
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นายพรทพิย ์ สมนาม ตามท่ีได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแป 
สมาชกิสภา อบต.หมู ่6 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



ต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเสนอให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ประสงค์จะย่ืนเสนอคําแปรญัตติ ฯ ต้ังแต่วันที่     
20 สิงหาคม  2561 เวลา  14.00 น .  ถึง วันที่  23 สิงหาคม  2561               
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4  เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีปัญหาหรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบ                 
เชิญครับ 

นายชุมพร  มีแสง เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ คือไฟกิ่งดับ ตอนน้ีคือไม่สามารถใช้งานได้ อยากให้ช่วยไป 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5  ดําเนินการแก้ไขให้สามารถใช้ได้ตามปกติครับ  

นายรัชนี  พัสดุ  เรื่องไฟฟ้าดับ 2 จุดครับ บริเวณบ้านนายวินัย  ไกรทอง และดวงสุดท้าย                
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 11  ปลายทางเลยครับ ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบและดําเนินการซ่อมแซม

ด้วยครับ 
นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องไฟฟ้าดับ หมู่ที่ 5 ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจะดําเนินการตัด

ก่ิงไม้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและสองข้างทาง เด๋ียวแจ้งให้ผู้อํานวยการกองช่าง
เข้าไปตรวจสอบ หมู่ 11 เหมือนกันครับ  

ประธาน ฯ เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภา ฯ  
ฝากไปยังคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และคณะ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมวันน้ีครับ ขอปิดประชุมครับ 

เลกิประชมุเวลา 12.30 น. 

 

    ลงช่ือ              ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นายสมบูรณ์   ค้ําชู  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

 

ลงช่ือ                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายสน่ัน  ผลทอง )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงช่ือ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรทิพย์   สมนาม) 

    ลงช่ือ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวลําพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
     
 
(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง สมัยสามญั สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจําปี                    

พ.ศ. 2561 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561) 

 

 

 
 

 

 


