
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕63 
วันศุกร ท่ี 14 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 
 2.นายเอกพนธ  คงนิล   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 3.นายทองทศ คงกะเรียน  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
ผูเขารับฟงการประชุมสภา 
 1.นายธงชัย สมเสนาะ   หัวหนาสํานักปลัด 
 2.นางปริชาติ  ฟกเถ่ือน   ผูอํานวยการกองคลัง 
 3.นายชาญณรงค  สุขอ่ิม   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 4.นางสาวนุชนาต  ทิพยเนตร  ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.นายประสพพร พวงพี   นายชางโยธาชํานาญงาน 
 6.นายเพ่ิมพันธ ทัดศรี   นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
 7.นางสาวพัชรินทร เหมือนแสง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 8.นางสาวทิพรัตน ศาสตรเวช  ผูชวยเจาหนาท่ีสวนสาธารณะ 
 9.นายจรูญวรรณ จินดามณี  ประธาน อสม.ตําบลปราณบุรี 
 10.นายไพศาล สุภาเกตุ   ตัวแทนประชาคม 
 11.นางสมพร นุษพรรณ   ประธานกลุมพัฒนาสตรีตําบลปราณบุรี 
 12.นางนันทวัน เพชรนิล   อสม.หมูท่ี 4 
 13.นางปราณี ทรงธรรม   อสม.หมูท่ี 3 
 14.นายศุภโชค นุษพรรณ   พนักงานขับรถยนต 
 15.นายณัฐวุฒิ จันทรักษา  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 
 16.นางสาวนุชจรีย ธิบดี   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
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 17.นางสาวอัญชรีย สายสุดใจ  คนงานท่ัวไป 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.   
 

       -เม่ือฝายเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดตรวจสอบลายมือชื่อ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีผูมาประชุมเห็นวาครบองคประชุม
แลวนายประทีป กอนเมฆ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  เปน
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   -ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม (ครั้งท่ีแลว) 
 

นายประทีป กอนเมฆ -แจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงานการ 

(ประธานฯ)  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม  
    2563 
 

ท่ีประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการรับรอง 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 
2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 

   -ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี วาระท่ี 2 
(ข้ันแปรญัตติ) 

 

นายประทีป กอนเมฆ -เริ่มการประชุมรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

(ประธานฯ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เปนผูชี้แจงระเบียบฯ ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณา 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ในวาระท่ี ๒   

จ.ส.อ.อภิรมย  สงใย       ขอระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
(เลขานุการสภาฯ) -เรียนประธานสภา อบต.ท่ีเคารพและสมาชิกสภา อบต. ผูทรงเกียรติทุก

ทานขออนุญาตชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของกับการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
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ขอ ๕๑ วรรคแรก กําหนดไววาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง
ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ
แกไขเทานั้นเวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการ
ขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปน
หนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนด
ตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรอง
จากผูบริหารทองถ่ินหรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
  ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินท่ีมีขอผูกพันอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

    (๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
    (๒) รายจายซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 

ถามีปญหาวารายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไมใหประธานสภา
ทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  

นายประทีป  กอนเมฆ -ผมขอเริ่ มการประชุมเ พ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย            
(ประธานฯ)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 พิจารณาในวาระท่ี ๒ ขอเชิญคณะกรรมการ 
   แปรญัตติฯ แถลงรายงานและบันทึกความเห็นตอสภาฯ 

นางศรีนันท เฉลิมพรเจือกุล -ชี้แจงวาตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีมติตั้งคณะกรรมแปรญัตติ 
(ส.อบต.หมูท่ี4)   รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕64 ในการประชุมสภาครั้งท่ี 

ผานมานั้นทางคณะกรรมการไดประชุมกันเลือกคนเปนประธานคณะกรรมการฯ            
ซ่ึงตอมาไดเปดใหมีการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป             
พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น จนถึงวัน 10 สิงหาคม
๒๕63 เวลา 16.30 น. ท่ีผานมา ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดขอเสนอแปรญัตติ            
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   ๑. ในระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ ไมมีผูขอเสนอแปรญัตติหรือขอ
แกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๒. ท่ีประชุมไดพิจารณาตรวจรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 มีมติเห็นชอบ ดังนี้ คือ 

        1) ชื่อขอบัญญัติ ไมมีผูขอแปรญัตติ ไมมีการแกไข ใหคงไวรางเดิม 
               ๒) รางขอบัญญัติ ไมมีผูขอแปรญัตติ ไมมีการแกไขใหคงไวรางเดิม 

ประมาณการรายรับ ตั้งไว 36,000,000 บาท 

    หมวดภาษีอากร จํานวน 518,000 บาท 

     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 133,500 บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 275,900 บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 13,000 บาท 

     หมวดรายไดจากทุน จํานวน 500 บาท 
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     หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,059,100 บาท 

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 13,000,000 บาท 

ประมาณการรายจาย ตั้งไว 36,000,000 บาท 

     งบกลาง จํานวน 7,940,700 บาท 

งบบุคลากร จํานวน 12,202,870 บาท 

     งบดําเนินงาน จํานวน 7,536,630 บาท 

     งบลงทุน จํานวน 7,200,000 บาท 

     งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,119,800 บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕64 ท่ีไดพิจารณาแลวตอท่ีประชุมสภา เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

นายประทีป กอนเมฆ  -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอรายงานดังกลาวใหทานทราบแลวนั้น 
(ประธานฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๕๑ กําหนดวา “ในการพิจารณารางขอบัญญัติ 
วาระท่ี 2 ใหปรึกษาเรียงลําดับเฉพาะขอท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติแกไขเทานั้น เวนแตวาท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน” แต
เนื่องจากไมมีการเสนอขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติไมไดแกไขราง
ขอบัญญัติแตอยางใดกอนท่ีจะมีการขอมติใหผานวาระท่ี 2 มีสมาชิกสภาทานใดจะ
ขออภิปราย ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดจะขออภิปรายผมก็จะขอมติ ท่ีประชุมสภาวา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหผาน วาระท่ี 2 ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ 

 

ท่ีประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการเห็นชอบ 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 (ข้ันแปร
ญัตติ) 
 

 

   4.2 ญัตต ิเรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี วาระท่ี 3 
(การตราเปนขอบัญญัติ)  
 

นายประทีป  กอนเมฆ -เชิญเลขานุการชี้แจงขอระเบียบ 
(ประธานฯ) 
 

จ.ส.อ.อภิรมย สงใย -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
(เลขานุการสภาฯ) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติใน 
                    วาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวน แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  

ถามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตรา 
เปนขอบัญญัติหรือไม ขอเรียนชี้แจงการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 3 ขอเชิญประธานสภานําเรียนปรึกษาในท่ีประชุม
สภาวา จะใหพิจารณาในวาระท่ี 3 รวดเดียวหรือไม (เห็นชอบใหตราเปนราง
ขอบัญญัติ) 
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