
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  ๒๕๖2 
วันที่  13   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   เวลา  ๑๐.3๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายโกมล  แพทอง ประธานสภาฯ  โกมล  แพทอง  

2 นายสุเทพ  แจ่มฟ้า รองประธานสภาฯ สุเทพ  แจ่มฟ้า  

3 นายบัญชา  ชดช้อย เลขานุการสภา อบต.หลักแก้ว บัญชา  ชดช้อย  

4 นายส ารวย  ประเสริฐศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ส ารวย ประเสริฐศรี  

5 นายสมบัติ  แก้ววิเศษ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สมบัติ  แก้ววิเศษ  

6 นายยุทธนา  จ าปาปน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ยุทธนา จ าปาปน  

7 นายชูชีพ  พ่ึงน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ชูชีพ  พ่ึงน้อย  

8 นายวีระศักดิ์  จระเณร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 วีระศักดิ์ จระเณร  

9 นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 น้ าวุ้น  ผาสุกโก  

10 นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 เฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง  

11 นายวิสูทธิ์  ยอดข า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 วิสูทธิ์ ยอดข า  

12 นายวิชัย  คงมี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 วิชัย  คงมี  

13 นายยุวชน  จันทรรักษา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

14 นายอนุชา  เนตรบารมี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 อนุชา  เนตรบารมี  

15 นายทรงทรัพย์  แสงรื่น สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ทรงทรัพย์  แสงรื่น  

16 นายมนตรี  บุรีทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 มนตรี  บุรีทอง  

17 นายเฉลย  อ าพันเรือง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 เฉลย  อ าพันเรือง  

ผู้ไม่มาประชุม 
     (- ไม่มี-) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสาทิตย์  แจ่มฟ้า   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
2. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
3. นายปริญญา  งามมุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
4. นายสมัย  เพ่ิมสุข   เลขานุการนายก อบต.หลักแก้ว  
 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
เลขานุการสภาฯ บัดนี้ท่านสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา 
นายบัญชา  ชดช้อย อบต.หลักแก้ว ได้ท าการเปิดประชุมครับ 
ประธานสภาอบต.ฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
นายโกมล  แพทอง ต าบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมานั้นไม่มี
วิศวกรรับรองแบบ 

1.2 เรื่องขอให้สมาชิกได้ดูแลประชาชนด้วย 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  

1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เชิญเลขานุการชี้แจง 
เลขานุการสภา อบต.   เรียนประธานสภา สมาชิก และคณะผู้บริหาร อบต.กระผมขอชี้แจง  
นายบัญชา  ชดช้อย   เรื่องการประชุมครั้งที่แล้วมีด้วยกัน 6 หน้า โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งให้  

พร้อมกับหนังสือเรียกประชุม (เลขานุการสภาอ่านให้ที่ประชุมฟังแล้ว) 
ประธานสภา อบต. ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านให้ฟังมีท่านใดจะซักถามหรือจะแก้ไข     
นายโกมล  แพทอง  ข้อความหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติด้วยว่าถ้าใครเห็นชอบรับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้วในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอใหม่เพ่ือพิจารณา  
ประธานสภา อบต. 3.1 ญัตติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
นายโกมล  แพทอง งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ)  เชิญเลขานุการชี้แจง

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ประธานสภา สมาชิก และผู้บริหาร กระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่  
นายบัญชา  ชดช้อย เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547  ข้อ 45 วรรคสาม ก าหนดว่า  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ 
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พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ให้ก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

ประธานสภา อบต.   เชิญนายก อบต.หลักแก้ว แถลงงบประมาณ  
นายโกมล  แพทอง 
นายก อบต.หลักแก้ว   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว  
นายสาทิตย์  แจ่มฟ้า    

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังคลอดจนหลักการและแนวทางนโยบาย
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง  
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 5262 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 30,306,402.05 บาท 
1.1.2 เงินสะสมจ านวน 9,061,873.11 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,685,479.49 บาท 
1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 8 โครงการ รวม 

488,872.78 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 17 โครงการ รวม 1,027,900.89 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
      (1)  รายรับจริง จ านวน 30,991,381.67 บาท  ประกอบด้วย   
  หมวดภาษีอากร     จ านวน   135,682.00 บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน    58 ,282.70 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  121 ,649.14 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน    0.00 บาท  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน                9 ,590.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จ านวน    0.00 บาท  

หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน       14 ,070,563.83 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน       16 ,595,614.00 บาท 
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     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,632,043.79 บาท     
     (3)  รายจ่ายจริง จ านวน 20,957,041.50 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง      จ านวน         8 ,616,911.00 บาท 
 งบบุคลากร     จ านวน         7 ,945,933.77 บาท 

  งบด าเนินงาน     จ านวน         3 ,362,896.73 บาท 
  งบลงทุน     จ านวน              40 ,300.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น     จ านวน                       0.00 บาท  
  งบเงินอุดหนุน     จ านวน            991 ,000.00 บาท 

     (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,612,043.79 บาท  
     (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 46,706.00 บาท  
     (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท  
     (7)  รายจ่ายที่ได้จากเงินกู้  จ านวน 0.00  บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
 รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง - - - 
หมวดภาษีอากร 144,506.41 160,000.00 195,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 13,245.00 544,550.00 657,550.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,940.72 130,000.00 200,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 43,602.00 152,000.00 22,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 327,294.13 986,550.00 1,092,550.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 16,629,354.86 18,313,450.00 18,807,450.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,629,354.86 18,313,450.00 18,807,450.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,153,357.00 18,000,000.00 18,000,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,153,357.00 18,000,000.00 18,000,000.00 

รวม 33,110,005.99 37,300,000.00 37,900,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ - - - 
งบกลาง 9,075,048.60 10,828,600.00 11,339,326.00 
งบบุคลากร 9,312,553.00 12,559,540.00 12,609,968.00 
งบด าเนินงาน 4,264,759.98 8,274,010.00 8,423,056.00 
งบลงทุน 250,900.00 4,130,850.00 3,797,650.00 
งบเงินอุดหนุน 2,243,240.01 1,507,000.00 1,730,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,146,501.59 37,300,000.00 37,900,000.00 
รวม 25,146,501.59 37,300,000.00 37,900,000.00 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป - 
แผนงานบริหารทั่วไป 10,751,708.- 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม - 
แผนงานการศึกษา 6,501,836.- 
แผนงานสาธารณสุข 2,083,330.- 
แผนงานเคหะและชุมชน 2,680,000.- 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 317,000.- 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 380,000.- 
ด้านการเศรษฐกิจ - 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,516,800.- 
แผนงานการเกษตร 300,000.- 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน - 
แผนงานงบกลาง 11,339,326 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,900,000.- 
ประธานสภา อบต.   เชิญหัวหน้าหน่วยงาน 
นายโกมล  แพทอง   
นายสมชาย  โพธิ์ทอง   เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ส าหรับงบประมาณรายจ่ายของ
หน.ส านักปลัด อบต.   ส านักปลัดมีรายละเอียดดังนี้  
      (-รายละเอียดแนบท้ายบันทึกรายงานการประชุม-)  
นางวิมล  ปาณะดิษ เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก อบต. ทุกท่าน ส าหรับงบประมาณรายจ่ายของ  
รก. ผอ. กองคลัง กองคลังมีรายละเอียดดังนี้  
  (-รายละเอียดแนบท้ายบันทึกรายงานการประชุม-) 
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นายสมชาย  โพธิ์ทอง เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ส าหรับงบประมาณรายจ่าย  
รก.ผอ.กองสาธารณสุข ของกองสาธารณสุขฯ มีรายละเอียดดังนี้  
      (-รายละเอียดแนบท้ายบันทึกรายงานการประชุม-)  
นายสุขุม  ชุบขึ้น   เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ส าหรับงบประมาณรายจ่ายของ
รก.ผอ.กองช่าง    กองช่างมีรายละเอียด ดังนี้  
      (-รายละเอียดแนบท้ายบันทึกรายงานการประชุม-)  
ประธานสภา อบต.   ตามที่นายก อบต. และผู้อ านวยการกองได้ขี้แจงมา มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม
นายโกมล  แพทอง   หรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญที่ประชุมโดยให้เริ่มจากหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 8   

เชิญครับ 
นายส ารวย  ประเสริฐศรี   เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก กระผมขอซักถามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ    
ส.อบต.หมู่ที่  1     รายจ่ายปี พ.ศ.2563 ว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  

โค้ง บ้านนายวันชัย แจ่มแจ้ง ถึงหมู่ท่ี 3 บ้านผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย ศรีอ่ า (ไม่สุด-  
สายทาง)  หมู่ที่ 1 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซ้ ากับ
โครงการของหมู่ที่ 3 หรือไม่  

นายสุขุม  ชุบขึ้น เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. กระผมขอชี้แจงว่าตามที่สมาชิกอบต.  
รก. ผอ.กองช่าง หมู่ที่ 1 ได้ซักถามว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.นั้น ซ้ ากับ หมู่ที่ 3 หรือไม่นั้น 

โครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ไม่ซ้ ากับหมู่ที่ 3 ครับ  
นายสมบัติ  แก้ววิเศษ เรียนประธานสภา อบต. และสมาชิก อบต.ฯ ผมขอซักถามโครงการซ่อมแซม  
ส.อบต.หมู่ที่  2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสาวอุไร ค าบันเทิง ถึงบ้าน       

นายประเสริฐ  ไพสันต์  หมู่ที่ 2 น่าจะเป็นตั้งแต่ถนนลาดยางใช่หรือไม่ 
นายสุขุม  ชุบขึ้น ชี้แจงว่าเป็นถนนเส้นเดียวกันครับ  
รก.ผอ.กองช่าง 
ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกฯ หมู่ที่ 3  
นายโกมล  แพทอง  
นายวีระศักดิ์  จระเณร เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก อบต. กระผมนายวีระศักดิ์  จระเณร ส.อบต.  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ผมขอซักถามว่า  
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ่อนายบุญชู แช่มช้อย 

ถึงหน้าบ้านนายมณู  ค าแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง นั้น ผมเห็นว่า โครงการดังกล่าวนี้น่าจะไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง
จะต้องเป็น บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ป้อมศรี ถึง 
นานายสวิง แสงนาค หมู่ที่ 3  

 2.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุนทร     
ป้อมศรี ถึงบ้านนายสวิง แสงนาค หมู่ที่ 3 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง  ที่ถูกจะต้องเป็นบริเวณถนนโครงการยางมณี  กระผมขอให้
ทางฝ่ายบริหารได้แก้ไขด้วยครับ 

นายสุขุม  ชุบขึ้น เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก ครับ ตามท่ีท่านส.อบต. หมู่ที่ 3 ได้ทักท้วงมา  
รก.ผอ.กองช่าง นั้น ผมจะรับไปแก้ไขให้ครับ  



- 7  - 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ครับ  
นายโกมล แพทอง 
นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง เรียนประธานสภา และท่านสมาชิก อบต. กระผม ขอซักถามดังต่อไปนี้  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 1. ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของรายรับ

จริง ปี 2561 กับประมาณการปี 2562 ถึงได้แตกต่างกันมาก 
 2. ค่าจ้างเหมาบริการตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในหน้าที่ 

4/46 ตั้งไว้ 254,000.- บาท หน้าที่ 17/64 ตั้งไว้ 360,000.- บาท 
หน้าที่ 31/46 ตั้งไว้ 250,000.-บาท รวมค่าจ้างเหมาบริการที่ตั้งไว้ทั้งหมด
เป็นเงิน 864,000.- บาท 

 3. หมวดค่าตอบแทนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในหน้าที่ 
3/46 ตั้งไว้ 200,000.-บาท ในหน้าที่ 12/46 ตั้งไว้ 130,000.-บาท    
ในหน้าที่ 16/46 ตั้งไว้ 153,890.-บาท รวมค่าตอบแทน 513,140.-บาท  

 4. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เข้าหลักหน้าที่ 5/46        
5. ในหน้าที่ 20/46 ไม่มีการประมาณราคา แบบไม่มีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หน้าที่ 23/46 เยอะมาก รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 6.  หน้าที่ 27/46 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร หน้าที่ 32/46 ค่าวัสดุและค่าวัสดุ
ก่อสร้างตั้งไว้ซ้ ากันหรือไม่  

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และท่านผู้บริหาร ตามท่ีท่านสมาชิก  
นายบัญชา  ชดช้อย อบต.หมู่ที่ 4 ได้ซักถามเกี่ยวกับกรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  นั้น ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขอชี้แจง
ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ 1  ตามค าแถลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของรายรับจริง  
ปี 2561 เมื่อเทียบกับประมาณการปี 2562 และ 2563 นั้น ที่แตกต่างกัน
เนื่องจากการตั้งงบประมาณจะต้องตั้งไว้ให้เพียงพอส าหรับการบริหารงานของ 
อบต.ในทุกหมวดซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร ถ้าหากตั้งไว้น้อย จะไม่พอจ่าย 
ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าที่ในส่วนของรายรับจริง ปี 
2561 รายได้ทั้งหมดเป็นไปตามค าแถลงครับ 
ประเด็นที่ 2 การตั้งค่าจ้างเหมาบริการต้องตั้งแยกไว้ในแต่ละส่วนซึ่งน าไปใช้
จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น จ้างคน ,จ้างท าสิ่งของต่าง ๆ เป็น
ต้น  
ประเด็นที่ 3  การตั้งค่าตอบแทนนั้น ก็เช่นเดียวกันจะต้องตั้งงบประมาณแยก
ไว้ในแต่ละส่วน 
ประเด็นที่ 4  การตั้งรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็เช่นเดียวกัน
ต้องตั้งแยกไว้ในแต่ละส่วนเพื่อท ากิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ อบต. 
ประเด็นที่ 5 การตั้งงบประมาณในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างนั้นไม่มี
ประมาณราคาให้ช่างชี้แจง 
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ประเด็นที่ 6  การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเกษตรนั้น มีการตั้งตามราคา
ท้องตลาด และค่าวัสดุและค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ซ้ ากัน จะไปแก้ไข  

นายสุขุม  ชุบขึ้น   เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผมขอชี้แจงในส่วนการตั้งงบประมาณค่า  
รก.ช่างโยธา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่มีผู้รับรองแบบนั้น เห็นว่าเป็นเพียงร่างข้อบัญญัติ

เท่านั้น จึงไม่ได้รับรองแบบ 
ประธานสภา อบต.ฯ เชิญสมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 มีอะไรจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญหมู่ที่ 6 มีอะไร  
นายโกมล  แพทอง จะซักถาม ถ้าไม่มี เชิญหมู่ที่ 7 มีอะไรจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญหมู่ที่ 8    

มีอะไรจะซักถามอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญท่านสมาชิก หมู่ที่ 3  
นายชูชีพ  พึ่งน้อย เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก อบต. กระผมขอเสนอการตั้งงบประมาณ  
ส. อบต.หมู่ที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มากจะได้ท าให้ทั่วทุกหมู่บ้าน  
ประธานสภา อบต. ครับผมมีเรื่องจะซักถามฝ่ายบริหารว่าการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ท าไมไม่มีวิศวกรรับรองแบบ โครงการก่อสร้างต้องมีหลักฐานให้ครบก่อนเสนอ
สภา ครับมีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะถามท่ีประชุม
เป็นสองค าถาม   

 ถ้าใครเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ด้วยคะแนน 10 เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ ถ้าใครไม่เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภา อบต.ฯ เป็นอันว่าที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
นายโกมล  แพทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยถือเสียงข้างมาก และผมขอให้เลขาฯ บันทึก

ระบุด้วยว่าใครรับหลักการบ้าง ไม่รับหลักการบ้าง 
 ผู้ที่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คือ  
1. นายส ารวย  ประเสริฐศรี  ส.อบต.หมู่ที่ 1  
2. นายสมบัติ  แก้ววิเศษ   ส.อบต. หมู่ที่ 2  
3. นายยุทธนา  จ าปาปน   ส.อบต .หมู่ที่ 2  
4. นายชูชีพ  พ่ึงน้อย   ส.อบต. หมู่ที่ 3  
5. นายวีระศักดิ์  จระเณร   ส.อบต. หมู่ที่ 3  
6. นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก   ส.อบต. หมู่ที่ 4  
7. นายยุวชน  จันทรรักษา  ส.อบต. หมู่ที่ 6  
8. นายอนุชา  เนตรบารมี   ส.อบต. หมู่ที่ 7  
9. นายทรงทรัพย์  แสงรื่น  ส.อบต. หมู่ที่ 7  
10. นายมนตรี  บุรีทอง   ส.อบต. หมู่ที่ 8  
ผู้ที่ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  คือ 
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1. นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง   ส.อบต. หมู่ที่ 4  
2. นายวิชัย  คงมี   ส.อบต. หมู่ที่ 5  
3. นายวิสูทธิ์ ยอดข า   ส.อบต. หมู่ที่ 5  
4. นายเฉลย  อ าพันเรือง  ส.อบต. หมู่ที่ 8  
5. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า   รองประธานสภาฯ หมู่ที่ 6  

งดออกเสียง นายโกมล  แพทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว 

ประธานสภา อบต.ฯ   เชิญเลขานุการฯชี้แจง ขั้นตอนการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ     
นายโกมล  แพทอง   รายจ่ายปี พ.ศ. 2563  
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงขั้นตอนการ  
นายบัญชา ชดช้อย แปรญัตติฯ ดังนี้  
 ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 ข้อ 43  ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ      
รับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย   

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม  
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ   
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ  
การเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  

 และเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน  
 ข้อ 103  (2) ก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการ
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
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(3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
นายโกมล  แพทอง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เสนอหนึ่งคน  

ผู้รับรองสองคน เชิญที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ คนที่หนึ่ง   
เชิญครับ 

นายชูชีพ  พึ่งน้อย เสนอนายยุวชน  จันทรรักษา  ส.อบต.หมู่ที่ 6  
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
ประธานสภา อบต.ฯ ขอผู้รับรองสองคน  
นายโกมล  แพทอง นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก  ส.อบต.หมู่ที่ 4 และนายมนตรี บุรีทอง ส.อบต. หมู่ที่ 8 

รับรอง   
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่านายยุวชน จันทร  
นายโกมล แพทอง รักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 6 ได้รับเลือกเป็น

กรรมการแปรร่างญัตติ คนที่ 1   
ต่อไปเสนอคณะกรรมการแปรร่างฯ  คนที่สอง เชิญครับ 

นายสมบัติ  แก้ววิเศษ เสนอนายส ารวย  ประเสริฐศรี  ส.อบต. หมู่ที่ 1  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นายโกมล  แพทอง นายยุทธนา จ าปาปน ส.อบต. หมู่ที่ 2 และนายวีระศักดิ์ จระเณร ส.อบต.   

หมู่ที่ 3 รับรอง  
 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายส ารวย  
นายโกมล  แพทอง ประเสริฐศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 1 ได้รับ

เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  ต่อไปเสนอคณะกรรมการแปรร่าง
ฯ คนที่ 3 เชิญครับ  

นายวีระศักดิ์  จระเณร เสนอนายยุทธนา จ าปาปน ส.อบต.หมู่ที่ 2  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองครับ  
นายโกมล  แพทอง นายสมบัติ  แก้ววิเศษ ส.อบต.หมู่ที่ 2 และนายทรงทรัพย์ แสงรื่น ส.อบต.    

หมู่ที่ 7 รับรอง 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ครับ  
นายโกมล  แพทอง ครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่านายยุทธนา จ าปาปน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรร่างญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภา อบต. ผมขอก าหนดวันเสนอค าแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
นายโกมล  แพทอง 2563 ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภา อบต.หลักแก้ว เชิญเลขานุการด าเนินการนัดประชุม  
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เลขานุการสภาฯ ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา  
นายบัญชา  ชดช้อย 08.00 น. เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ.        
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ครับ  

ประธานสภา อบต. 3.2  เรื่องขอขยายเวลาการประชุมสภา อบต.หลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
นายโกมล  แพทอง ออกไปอีก 15 วัน เชิญที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุม ได้ปรึกษาหารือกันแล้วมีมติที่ประชุมดังนี้  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายเวลาการประชุมฯ ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 

สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง  16 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา อบต.ฯ 3.3  ญัตติเรื่องพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ  
นายโกมล  แพทอง อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น เชิญที่ประชุมเสนอครับ 
นายชูชีพ  พึ่งน้อย   ผมขอเสนอต้นดอกแก้วครับ  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ (1)...(2)....(3)  
นายโกมล  แพทอง   ครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย ถ้าใครเห็นชอบ ต้นดอกแก้ว โปรดยกมือ 

ครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภา อบต.ฯ   เรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง 
ระเบียบวาระท่ี 4  
นายวีระศักดิ์  จระเณร   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และท่านผู้เข้าร่วมประชุม กระผม  
ส.อบต. หมู่ที่ 3     นายวีระศักดิ์ จระเณร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต าบลหลักแก้ว  ผมขอถามถึงเรื่องการ  

ถ่ายคลิบการประชุมสภา อบต. ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.แจ้งว่าห้ามน า
เครื่องมือสื่อสารเข้าที่ประชุมและระหว่างการประชุมห้ามถ่ายครับ ผมขอ
ต าหนิเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภา อบต.ฯ   เรื่องถ่ายคลิบนั้น ผมอนุญาตเองให้ถ่ายได้ใครจะถ่ายก็ถ่ายได้  
นายโกมล  แพทอง    
นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง   เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม ผมขอเรียน  
ส. อบต. หมู่ที่ 4    ถามท่านประธานสภาว่า  

1.  เรื่องถนนเส้นหนองจอกท าไมทางฝ่ายบริหารยังไม่ได้ท า และตั้งแต่ก่อนกัน
เงินเปลี่ยนผู้รับเหมามากี่คนแล้ว 
2. เรื่องยาฉีดผักตบชวา หมดหรือยัง และใช้ยาฉีดไปกี่ชุดแล้ว 
3. เรื่องน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าประชุมสภา อบต. ต้องเป็นน้ าขวดไม่ใช่น้ าแก้ว 
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นายวิชัย  คงมี    เรียนประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม ผมขอเรียน     
ส.อบต. หมู่ที่ 5        ถามท่านประธานสภาวา่ การด าเนินการเก่ียวกับการติดปา้ยพระบรมฉายา  

ลักษณ์ในวันพ่อ วันแม่ และประดับธงนั้น ทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการหรือไม่ 
บริเวณหมู่ท่ี 5 ไม่เห็นมี 

นายสุเทพ  แจ่มฟ้า   เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม ผมขอเรียนถาม  
รองประธานสภาฯ ท่านประธานสภา ว่าการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

หลักแก้ว ที่สภาได้อนุมัติโอนงบประมาณไปแล้ว ได้ด าเนินการไปหรือยัง ขอให้
ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ และให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย เพราะเด็กจะร้อน 
และเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ส าคัญและเร่งด่วนกว่า การติดตั้งหม้อแปลง    
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. ผมขอสอบถามนายก อบต.หลักแก้ว ว่า  
นายโกมล  แพทอง 1. เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านนายส าลี แพทอง และบริเวณอ่ืน ๆ     

ของหมู่ที่ 1 ตามค าร้องที่ผมเสนอไป ได้ด าเนินการไปหรือยังครับ  
 2. เรื่องไฟฟ้าดับบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ต าบลหลักแก้ว ฝากฝ่าย

บริหาร อบต.ด าเนินการด้วย 
 3. เรื่องยาฉีดผักตบชวาผมเอารายชื่อประชาชน แนบค าร้องมาแล้ว ทางฝ่าย

บริหารด าเนินการหรือยัง และจ้างรถใช้งบประมาณไปเท่าไร 
นายก อบต.หลักแก้ว ชี้แจงว่า รถ อบจ.อ่างทองไม่ว่าง  
นายสาทิตย์  แจ่มฟ้า 
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ (1)...(2)...(3)... ถ้าไม่มีผมขอ         
นายโกมล  แพทอง ปิดประชุม เลิกประชุม  
 เวลา 13.15  น.   
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                             (ลงชื่อ)  บัญชา  ชดช้อย    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายบัญชา  ชดช้อย) 

เลขานุการสภาอบต.หลักแก้ว 
 

(ลงชื่อ)    โกมล  แพทอง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                (นายโกมล  แพทอง) 
       ประธานสภา อบต.หลักแก้ว  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 

ลงชื่อ       ทรงทรัพย ์ แสงรืน่     ลงชื่อ                 วีระศักดิ์  จระเณร 
          (นายทรงทรัพย์  แสงรื่น)                                   (นายวีระศักดิ์  จระเณร) 
              ส. อบต.หมู่ที่ ๗           ส. อบต. หมู่ที่ ๓ 
 

   ลงชื่อ                   ส ารวย  ประเสรฐิศร ี
                    (นายส ารวย  ประเสริฐศรี) 

                 ประธานฯ 
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