
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕63 

วันศุกร ท่ี  7  สิงหาคม 2563 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 ๑.นายประทีป กอมเมฆ   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 ๒.นางสมรักษ ตรีอินทอง   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 ๓.นายศรายุทธ เพ็ชรพลอย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๑ 
 ๔.นายสมบูรณ เหมาะเจาะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี 2 
 ๕.นายธีรศักดิ์ ยอดสาลี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๒ 
 ๖.นายบุญเลิศ สามเกลียว   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี 3 
 ๗.นายศุภชัย กระแจะเจิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๓ 
 ๘.นางศรีนันท เฉลิมพรเจือกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี 4 
 ๙.นายกาวิล แยมศรวล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๔ 
 ๑๐.นายประสาร คงกะเรียน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๗ 
 ๑๑.จ.ส.อ.อภิรมย สงใย   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
ผูไมมาประชุม 
 -ไมมี 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑.นายสังวร มุงดี    นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 ๒.นายเอกพนธ คงนิล   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 3.นายทองทศ คงกะเรียน   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
ผูเขารับฟงการประชุมสภา 
 1.นายธงชัย  สมเสนาะ   หัวหนาสํานักปลัด 
 2.นางปริชาติ  ฟกเถ่ือน   ผูอํานวยการกองคลัง 
 3.นายชาญณรงค  สุขอ่ิม   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 4.นางสาวนุชนาต  ทิพยเนตร  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 
 5.นายกฤษณชัย แววมณี   นายชางโยธาชํานาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง 
 6.นางสาวพัชรินทร เหมือนแสง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 7.นางนงนุช ทัศนภักดี   แมบาน อบต. 
 8.นางวาสนา คงกะเรียน   ประธานกลุมสตรีบานหนองกา 
  9.นางสาวทิพยรัตน  ศาสตรเวช  ผูชวยเจาหนาท่ีสวนสาธารณะ 
 10.นางสาวอัญชรีย สายสุดใจ  คนงานท่ัวไป 
  11.นายไพศาล สุภาเกตุ   ตัวแทนประชาคม 
  12.นายโสภณ หิมาลี   ประธานประชาคมหมูท่ี 2 
  13.นางน้ําออย ชัยชนะ   กรรมการกลุมพัฒนาสตรี 
  14.นายธนู ศิลปแท   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  15.นายพยุง คูณทวี   ผูใหญบานหมูท่ี 7 
  16.นางปราณี ทรงธรรม   กรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 
  17.นายจรูญวรรณ จินดามณี  ประธาน อสม.หมูท่ี 3 
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  18.นางวัฒนวดี ฉายวิเชียน  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 3 
  19.นายมนตรี กลั่นสกุล   ผูใหญบานหมูท่ี 2 
  20.นางทองใบ ตรงฉาก   กรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 
  21.นายสมาน ทิพเนตร   ผูนํา อ.ช.หมูท่ี 7 
  22.นายธเนศพล วงษสวาท  ผูใหญบานหมูท่ี 3 
  23.นายศุภโชค นุษพรรณ   พนักงานขับรถยนต 
  24.นายธนกฤต ประภากรณ  ผูชวยชางไฟฟา 
  25.นายเพ่ิมพันธ ทัดศรี   นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  26.นางเสาวณี นิลดํา   อสม.หมูท่ี 4 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.   
 

     -เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  ไดตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีผูมาประชุมเห็นวาครบองคประชุมแลว ได
เชิญนายประทีป กอนเมฆ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  เปน
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายประทีป กอนเมฆ -เรียนผูเขารวมประชุมทุกทานวันนี้มีเรื่องแจงใหทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 
(ประธานฯ)      1.1 ประกาศแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ดวยนาย 

สังวร มุงดี นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดประกาศ แตงตั้งรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีใหม จํานวน 1 ทาน ไดแก นายเอกพนธ คงนิล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
เปนตนไป  

        1.2 แนะนําขาราชการโอนยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 1 คน  ดังนี้  
นายกฤษณชัย แววมณี ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ โอนมาดํารงตําแหนงนาย
ชางโยธาชํานาญงาน สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เม่ือวันท่ี 1 
มิถุนายน 2563 
 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งท่ีแลว) 
 

นายประทีป กอนเมฆ -แจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงานการ 
(ประธานฯ)  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2563 
 

ท่ีประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการรับรอง 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 29 
เมษายน 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   -ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
        4.1 ญัตต ิเรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีวาระแรก  
    (ข้ันรับหลักการ)  
 

นายประทีป กอนเมฆ -ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบราง      
(ประธานฯ)  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 ตอสภาองคการ
   บริหารสวนตําบลปราณบุรี ขอเชิญนายก อบต. แถลงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ
   ตอไป ขอเชิญครับ 
 

นายสังวร  มุงดี  -เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
(นายก อบต.)  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะเสนอราง 
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
   อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี        
   จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาทุกทานไดรับทราบถึงสถานะการคลัง  
   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   1. สถานะการคลัง 
               1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร 30,462,443.64 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม 17,124,252.00 บาท 
    1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม 11,126,327.76 บาท 

1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 
0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ 
รวม 168,308.00 บาท 

       1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

   2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563  ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
       (1) รายรับจริง จํานวน 26,029,054.06 บาท ประกอบดวย 
    หมวดภาษีอากร จํานวน 209,669.79 บาท 
    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 26,016.50 บาท 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 222,317.59 บาท 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 89,003.97 บาท 
    หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,697,132.21 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,784,914.00 บาท 
        (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 6,676,218.00บาท 
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        (3) รายจายจริง จํานวน  24,438,342.99 บาท  ประกอบดวย 
    งบกลาง จํานวน 5,858,612.00 บาท 
    งบบุคลากร จํานวน 8,279,720.00 บาท 
    งบดําเนินงาน จํานวน 2,841,330.41 บาท 
    งบลงทุน จํานวน 5,939,650.00 บาท 
    งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,519,030.58 บาท 
        (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  

6,676,218.00 บาท 
        (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
        (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
        (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
 

ประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 
36,000,000,00 บาท 

   รายไดจัดเก็บเอง 
       -หมวดภาษีอากร จํานวน 518,000.00 บาท 
       -หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 133,500.00 บาท 
       -หมวดรายไดจากทรัพยสิน 275,900.00 บาท 
       -หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จําวน 13,000.00 บาท 
       -หมวดรายไดจากทุน จํานวน 500.00 บาท 
   รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       -หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,059,100.00 บาท 
   รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,000,000.00 บาท 
 

ประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 
36,000,000,00 บาท 

   จายจากงบประมาณ 
       -งบกลาง จํานวน 7,940,700.00 บาท 
       -งบบุคลากร จํานวน 12,202,870.00 บาท 
       -งบดําเนินงาน จํานวน 7,536,630.00 บาท 
       -งบลงทุน จํานวน 7,200,000.00 บาท 
       -งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,119,800.00 บาท 

รายละเอียดตางๆ ขอใหสมาชิกสภาดูจากรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีไดสงใหทานกอนหนานี้ 

 

จ.ส.อ.อภิรมย สงใย ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
(เลขานุการสภาฯ)  1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
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   3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30  
   มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

นายประทีป กอนเมฆ -มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยท่ีซักถามและจะขออภิปรายในหลักการแหงราง 
(ประธานฯ)  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หรือไม ถาไม  

มีจะใหทานสมาชิกทุกทานลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
 หรือไม ดังนั้น  ใหท่ีประชุมพิจารณารายละเอียด ตามรางขอบัญญัติงบประมาณ
 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ท่ีไดแจกใหลวงหนาแลว ผมก็จะขอมติ
 ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรวีา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรับ
 หลักการในวาระแรกขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ  

 

นายบุญเลิศ สามเกลียว -อยากทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดตั้งขอบัญญัติสําหรับการศึกษาดู 
(ส.อบต.ม.3)               งานไวหรือไม 
 

จ.ส.อ.อภิรมย สงใย ไดบรรจุไวในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 2 โครงการ คือ  
(เลขานุการฯ)   โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบลปราณบุรี และโครงการอบรมสัมมนา 

พัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมูบาน ก็ขอฝากทานสมาชิกทุกทานดูแล
ประชาชนในพ้ืนท่ีเวลาไปศึกษาดูงานดวย 
 

นายประทีป กอนเมฆ -มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยท่ีซักถามอีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ 
(ประธานฯ)  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระแรก (ข้ัน 

รับหลักการ)  
 

ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระแรก (ข้ัน
รับหลักการ)  

 

นายประทีป กอนเมฆ -เม่ือสมาชิกสภา อบต. เห็นชอบการรับหลักการในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย      
(ประธานฯ)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แลว ดังนั้น ขอใหสมาชิกฯพิจารณากําหนด  
   ระยะเวลาการแปรญัตติและตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
 

จ.ส.อ.อภิรมย สงใย ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
(เลขานุการสภาฯ) -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
  ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ด
คน    (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ี
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน กรณี
องคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไมไดในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภา 
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เทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวน
กรรมการวิสามัญท้ังหมด  
   ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 
สภาทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถ่ิน
เปนกรณีพิเศษ    
   ขอ 105 ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา 
ทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ (๑) 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๒) คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ (๔) 
คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร ถามีความจําเปนคณะกรรมการ
แตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ี
ของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลวเสนอรายงาน ตอคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
เพ่ือพิจารณา 
   ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ให
สมาชิก สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ี
ไมไดเปน สมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอ
ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปน
ผูเสนอไมตองมีผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุม
มีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้ง
แรก ให เปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะ
หนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม มติของคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียงชี้
ขาด 
 

นางศรีนันท เฉลิมพรเจือกุล -เสนอใหมีกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 เวลา    
(ส.อบต.หมูท่ี 4)  08.30 น. เปนตนไปจนถึง 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. และ ใหมี 

คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน 
 

 นายประทีป กอนเมฆ -มีผูรับรอง 2 ทาน คือ 
 (ประธานฯ)  ผูรับรองคนท่ี 1 นางสมรักษ ตรีอินทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
   ผูรับรองคนท่ี 2 นายศุภชัย กระแจะเจิม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
 

นายประทีป กอนเมฆ -มีทานใดเสนอตางจากนี้หรือไม ถาไมมีถือวาใหมีกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ   
(ประธานฯ)  วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เปนตนไปจนถึง 10 สิงหาคม 2563  
   เวลา 16.30 น. และใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน 
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ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการพิจารณา

กําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เปนตน
ไปจนถึง 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. และใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ 
จํานวน 3 คน 

 

นายประทีป กอนเมฆ -เม่ือเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน ดังนั้นขอท่ีประชุมเสนอ
(ประธานฯ)  กรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง 
 

นางสมรักษ ตรีอินทอง -เสนอนางศรีนันท เฉลิมพรเจือกุล ส.อบต.หมูท่ี 4 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง 
(รองประธานสภาฯ) 
 

นายประทีป กอนเมฆ -มีผูรับรอง 2 ทาน คือ 
(ประธานฯ)  ผูรับรองคนท่ี 1 นายศรายุทธ  เพ็ชรพลอย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
   ผูรับรองคนท่ี 2 นายธีรศักดิ์  ยอดสาลี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
 

ท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการพิจารณา 
 

นายประทีป กอนเมฆ -ใหเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 
(ประธานฯ) 
 

นายบุญเลิศ สามเกลียว -เสนอนายประสาร  คงกะเรียน ส.อบต. หมูท่ี 7 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 
(ส.อบต.หมูท่ี 3)   
 

นายประทีป กอนเมฆ -มีผูรับรอง 2 ทาน คือ 
(ประธานฯ)  ผูรับรองคนท่ี 1 นางศรีนันท เฉลิมพรเจือกุล สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
   ผูรับรองคนท่ี 2 นายกาวิล แยมศรวล สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
 

ท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการพิจารณา 
 

นายประทีป กอนเมฆ -ใหเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม 
(ประธานฯ) 
 

นายศรายุทธ เพ็ชรพลอย -เสนอนายธีรศักดิ์  ยอดสาลี ส.อบต. หมูท่ี 2 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม 
(ส.อบต.หมูท่ี 1) 
 

นายประทีป กอนเมฆ -มีผูรับรอง 2 ทาน คือ 
(ประธานฯ)  ผูรับรองคนท่ี 1 นายศุภชัย กระแจะเจิม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
   ผูรับรองคนท่ี 2 นายประสาร คงกะเรียน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
 

ท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการพิจารณา 
 

นายประทีป กอนเมฆ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ มีท้ังหมด               
(ประธานฯ)  3 ทาน ดังนี้  
   ๑.นางศรีนันท  เฉลิมพรเจือกุล ส.อบต. หมูท่ี 4  
   2.นายประสาร  คงกะเรียน ส.อบต. หมูท่ี 7         
   3.นายธีรศักดิ์  ยอดสาลี ส.อบต. หมูท่ี 2 
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ใหมีกําหนดเวลาในการแปรญัตติตั้งแต วันท่ี 8 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 08.30 น.
เปนตนไปจนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563  เวลา 16.30 น 

 ดังนั้น จึงขอใหผูท่ีประสงคจะยื่นขอเสนอคําแปรญัตติฯ ใหยื่นตอคณะกรรมการเปน
ตนไปจนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. แปรญัตติภายในระยะเวลา
ท่ีสภากําหนด คือตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.เปนตนไปจนถึง     
10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

     4.2 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการใหม (กองสวัสดิการ 
สังคม)   
 

นายประทีป กอนเมฆ -ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดเสนอญัตติขออนุมัติโอน 
(ประธานฯ)  งบประมาณมาตั้งจายรายการใหม (กองสวัสดิการสังคม) ขอเชิญทานนายกชี้แจง 

รายละเอียด  
 

นายสังวร  มุงดี  -เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
(นายก อบต.)  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณมาตั้ง 

จายรายการใหม (กองสวัสดิการสังคม) เพ่ือความจําเปนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    โอนมาตั้งจายรายการใหม จํานวน 31,900 บาท  

 1) แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รายการจัดซ้ือ 
จอสกรีน สําหรับฉายภาพโปรเจคเตอร แบบมือดึง แขวนเพดาน ขนาดไมนอยกวา 
120 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 3,900 บาท 

      2) แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห งบ 
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 28,000 บาท 

      โอนลด จํานวน 31,900 บาท 
           1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ 

เขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการครอบครัวแรลลี่
และแหลงเรียนรูทองถ่ินป 11 ตั้งไว 45,000 บาท คงเหลือกอนโอน 45,000 
บาท โอนลดครั้งนี้ 31,900 บาท คงเหลือ 13,100 บาท 
 

จ.ส.อ.อภิรมย สงใย ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
(เลขานุการสภาฯ) -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 27 การ 

โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให 
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 



 - ๙ - 
 
นายประทีป กอนเมฆ -ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดเสนอญัตติขออนุมัติโอน 
(ประธานฯ) งบประมาณมาตั้งจายรายการใหม (กองสวัสดิการสังคม) ขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
 

ท่ีประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณมา 
ตั้งจายรายการใหม (กองสวัสดิการสังคม) 

 

       4.3 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการใหม (กองชาง)   
นายประทีป กอนเมฆ -ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดเสนอญัตติขออนุมัติโอน 
(ประธานฯ)  งบประมาณมาตั้งจายรายการใหม (กองชาง) ขอเชิญทานนายกชี้แจง 

รายละเอียด  
 

นายสังวร  มุงดี  -เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
(นายก อบต.)  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณมาตั้ง 

จายรายการใหม (กองชาง) เนื่องจากโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองกาหลวง หมูท่ี 1 ท่ีไดขออนุมัติสภา อบต. ไปแลว เม่ือคราวการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2563 แตยังดําเนินการไดไมสุดสาย 
ยังขาดระยะทางอีก 100 ม. จึงขอโอนงบเหลือจายจากโครงการกอสรางเพ่ือ
ดําเนินการตอใหสุดระยะทาง รายละเอียดดังนี้ 

 

      โอนมาตั้งจายรายการใหม จํานวน 208,000 บาท  
      1) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกาหลวง ชวงท่ี 2 หมูท่ี 1 โดยกอสรางถนน คสล. 
กวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 
400 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม. เปนเงิน 208,000 บาท 

      โอนลด จํานวน 208,000 บาท 
 1) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ 
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกาหลวง หมูท่ี 1 ตั้งไว 950,000 บาท คงเหลือกอน
โอน 126,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 126,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

2) แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบานหนองกา หมูท่ี 7 ตั้งไว 823,000 บาท 
คงเหลือกอนโอน 82,840 บาท โอนลดครั้งนี้ 82,000 บาท คงเหลือ 840 บาท 

 

จ.ส.อ.อภิรมย สงใย ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
(เลขานุการสภาฯ) -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 27 การ 

โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให 
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
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