
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 

ณ   ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 

……………………………………………………… 

ผู้เข้ำประชุม 
๑. นายทองสุข  ผิวผ่าน  ประธานสภาอบต. 
๒. นายทองสุข  การปลูก รองประธานสภาอบต. 
๓. นายมลคล  มูลแก่น  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 
๔. นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 
๕. นายอุดร  แพงไธสง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒ 
๖. นายฤทธิ์  สีมา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓ 
๗. นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓ 
๘. นายส าราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๙. นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๑๐. นายสุชาติ  วรรณปะโค สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๑๑. นายเจียม  ทุทุมมา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๑๒. นายถาวร  ศรีซาแอน  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 
๑๓. นายบุญเหลือ  สีนามบุรี สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 
๑๔. นางค าปน  ราชสมบัติ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๑๕. นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๑๖. นายสายัณห์  สดศรี  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๘ 
๑๗. นายสุเวช  ปัตวงษ ์  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๙ 
๑๘. นายประเสริฐ  วรรณปะเขา สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๙ 

 

หมำยเหตุ   - สมาชิกสภาอบต.เมืองพะไล จ านวน ๑๘ คน 
- ผู้เข้าประชุม ๑๘ คน 
- ผู้ลาประชุม   - คน  
- ผู้ขาดประชุม  - คน  
 
 
 
 

        

/ผู้เข้าร่วมประชุม..... 

 



  
    -๒- 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์  นายกอบต.เมืองพะไล 
๒. นายดาว  จันภิรมย์   รองนายกอบต.เมืองพะไล 
๓. นายบุเรงนอง  วันณะปะโค  รองนายกอบต.เมืองพะไล 
๔. นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ  เลขานุการนายกอบต.เมืองพะไล 
๕. นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ   ปลัดอบต.เมืองพะไล 
๖. นางบุญทอง  จันดิษ   ผอ.กองคลังอบต.เมืองพะไล 
๗. นายพรชัย  ธงอาจ   หน.ส านักปลัดฯอบต.เมืองพะไล 
๘. นายภูรีพัฒน์  อินทัชธนโชติ  ผอ.กองการศึกษาฯอบต.เมืองพะไล 
๙. นายภคพล  ด่านกลาง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
๑๐. นายณรงศักดิ์  ลาดนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นายวินัย  แดงประพันธ์  นักทรัพยากรบุคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม..... 
 
 



      -๓- 
เริ่มประชุม เวลำ  ๐๙๓๐  น 
 เมื่อถึงเวลาก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภอบต ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกอบต เข้าห้องประชุมและนั่งตามที่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียม
แยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม นายทองสุข  ผิวผ่าน ประธานสภาอบต  กล่าวเปิดการ
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ  แนะน าพนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย) มาใหม่ คือ นายวินัย  แดงประพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล 
ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิก พร้อมระเบียบวาระการประชุม
แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกขอแก้ไข ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ  ตรวจจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน  ๑๘  คน  ลาประชุม  -  คน  ขาดประชุม 
- คน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม มีมติให้การรับรอง ๑๗ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ ไม่ออกเสียง) 

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำ 
๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ                     

พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวำระท่ี ๑ รับหลักกำร 
ประธานสภาฯ  ให้ปลัดอบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  
ให้ที่ประชุมทราบ 
ปลัดอบต.  ญัตติร่างข้อบัญญัติ  ที่ประชุมสภาอบตต้องพิจารณาเป็นสามวาระ และร่างข้อบัญญัติ  
ที่เกี่ยวกับงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในวาระที่สองให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติและให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า         
๒๔ ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และมีขั้นตอนพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  ดังนี้ 

วำระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาอบตปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่และหากมีสมาชิกอบต.ประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกอบต 
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว จึงขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัตินั้น 

วำระท่ีสอง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มี 
การแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาอบตจะได้ลงมติเป็นมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าท่ีประชุมสภาอบตลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อความใดแล้ว ไม่ให้เสนอข้อบัญญัติ  

/หรือเสนอ..... 
 
 



-๔- 
หรือเสนอข้อบัญญัติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้ อความใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดหรือแย้งกันหรือบกพร่อง                
ในสาระส าคัญ ให้ที่ประชุมสภาอบตส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่เฉพาะข้อที่ขัดแย้ง   

วำระท่ีสำม  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม 
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร การพิจารณาในวาระท่ีสามนี้ให้ที่ประชุมสภาอบตลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
ที่ประชุม  รับทรำบ       
ประธานสภาฯ  ด้วยนายกอบต.ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้สภาอบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งร่างข้อบัญญัติฯ เลขานุการสภาฯ ได้ส่ง
ให้สมาชิกอบต.พร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายละเอียดอีกครั้ง และเชิญนายกอบต .
น าเสนอต่อที่ประชุม   
นายก อบต.  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ข้าพเจ้าขอน าเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
เขต/อ าเภอ บัวลาย    จังหวดันครราชสีมา 

59  หมู่ที9่  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล เมืองพะไล 
เขต/อ าเภอ บัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  30120 

พ้ืนที่ 22.09 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรทั้งหมด 4,163 คน 

ชาย 2,075 คน 
หญิง 2,088 คน 

   ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563  
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล     
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้   

1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้         
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 24,280,340.31 บาท    
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 4,298,893.66 บาท     
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,267,777.58 บาท   
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ           
รวม 0.00 บาท         
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

/2. การบริหาร..... 
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 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 23,378,828.00 บาท ประกอบด้วย    
   หมวดภาษีอากร     จ านวน        14,432.20    บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน        50,038.90    บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน      165,474.98    บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน                 0.00    บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน                 0.00    บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                 0.00    บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 12,053,306.92    บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 11,095,575.00    บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,759,740.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 18,782,132.11 บาท ประกอบด้วย    
   งบกลาง  จ านวน 6,851,168.00    บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 7,111,438.00    บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 2,583,889.41    บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,249,326.70    บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน      0.00    บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน    986,310.00    บาท  

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,759,740.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,503,590.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท  

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา 
 

 รำยรับจริง 
ปี  2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 137,624.79 117,000.00 115,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 97,541.00 80,800.00 77,800.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  194,248.23 200,000.00 250,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  200.00 127,000.00 50,050.00 
หมวดรายได้จากทุน  785.00 0.00 0.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง   430,399.02 524,800.00 492,850.00 
 
 

/รายได.้.... 
 
 
 



-๖- 
 รำยรับจริง 

ปี  2562 
ประมำณกำร 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

   

      หมวดภาษีจัดสรร  15,438,879.79 16,235,000.00 16,490,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,438,879.79 16,235,000.00 16,490,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  11,931,993.00 11,450,670.00 11,527,620.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,931,993.00 11,450,670.00 11,527,620.00 

รวม 27,801,271.81 28,210,470.00 28,510,470.00 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  28,510,470  บำท  แยกเป็น 
รำยได้จัดเก็บเอง 

หมวดภำษีอำกร        รวม 115,000 บำท 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง      จ านวน 100,000 บาท 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ตามผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง     

ภาษีป้าย       จ านวน   15,000 บาท 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา      
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต    รวม 77,800 บำท  
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน 1,000  บาท 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา       
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน 5,000  บาท 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา       
  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการ จ านวน    100  บาท 
 โฆษณา ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา     
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์    จ านวน    400  บาท               

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา     
 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ      จ านวน    100  บาท               

ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา      
 ค่าปรับการผิดสัญญา      จ านวน 50,000 บาท                

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา                   
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  จ านวน    5,000 บาท            
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา                  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย   จ านวน 15,000 บาท 

  ต่อสุขภาพ 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา 

/ค่าใบอนุญาต..... 
 



-๗- 
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน 300  บาท 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา      
  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ      จ านวน 900  บาท 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา      
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน      รวม 250,000 บำท
 ดอกเบี้ย        จ านวน 250,000 บาท              

ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา   

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       รวม 50,050 บำท 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จ านวน 50,050 บาท 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ตามคาดการณ์รับผู้ป่วยฉุกเฉินเฉลี่ยปีละ 143 รายจะได้รับค่าบริการการแพทย์ 
  ฉุกเฉิน ในอัตรารายละ 350 บาท         
  

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภำษีจัดสรร       รวม 16,490,000 บำท  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์     จ านวน    640,000     บาท           
ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา      
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน 9,290,000     บาท 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา      
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ    จ านวน 2,350,000 บาท  
ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา   

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน    105,000 บาท   
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา     

 ภาษีสรรพสามิต       จ านวน 3,620,000 บาท  
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา     

 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  จ านวน        5,000 บาท  
ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา      

 ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน      50,000 บาท  
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา      

 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน      30,000 บาท  
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา     

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน    400,000 บาท  
ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา        

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม 11,527,620 บำท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
  และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า    จ านวน 11,527,620 บาท 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2563  
   รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ยื่นต่อ
ประธานสภาฯ เพื่อส่งให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว 

/ประธานสภาฯ..... 
 



-๘- 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกอบต.น าเสนอในส่วนประมาณการรายรับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม
หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกอบต.น าเสนอในส่วนประมาณการรายจ่ายต่อที่ประชุม 
นายกอบต.        

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

 งบกลาง 7,619,397.00 8,528,619.00 8,866,828.00 

 งบบุคลากร 8,327,097.00 9,485,880.00 9,962,880.00 

 งบด าเนินงาน 3,445,859.98 6,002,101.00 5,416,562.00 

 งบลงทุน 2,384,600.00 2,838,700.00 2,860,200.00 

 งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 

 งบเงินอุดหนุน 1,605,841.84 1,335,170.00 1,384,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 23,382,795.82 28,210,470.00 28,510,470.00 

รวม 23,382,795.82 28,210,470.00 28,510,470.00 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,377,772 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 226,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
 แผนงานการศึกษา 3,262,080 

 แผนงานสาธารณสุข 378,850 

 แผนงานเคหะและชุมชน 1,957,740 
 
 
 

/แผนงาน..... 
 
 
 



-๙- 
ด้ำน ยอดรวม 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 432,000 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,734,200 

 แผนงานการเกษตร 70,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
 แผนงานงบกลาง 8,866,828 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 28,510,470 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ.บัวลำย  จ.นครรำชสีมำ 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบัวลาย 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 28,510,470 บาท 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 28,510,470 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,377,772 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 226,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
 แผนงานการศึกษา 3,262,080 

 แผนงานสาธารณสุข 378,850 

 แผนงานเคหะและชุมชน 1,957,740 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 432,000 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,734,200 

 แผนงานการเกษตร 70,000 
 

/ด้านการด าเนินงานอื่น..... 
 



-๑๐- 
 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
 แผนงานงบกลาง 8,866,828 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 28,510,470 
 

 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

รวมรำยจ่ำย 0 
 

 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล      
 ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
  รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งแยกหมวดและ
ประเภทรายจ่าย จ านวนงบประมาณที่ตั้งจ่า ได้ยื่นต่อประธานสภาฯ เพื่อส่งให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกอบต.เสน ในส่วนประมาณการรายจ่ายซึงแยกตามแผนงานการใช้จ่าย 
งบประมาณ หมวดและประเภทรายจ่ายแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ         ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ        ตรวจจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน  ๑๘  คน  ลาประชุม  -  คน   
ขาดประชุม - คน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ            ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวำระท่ี ๑ 
จ ำนวน ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธำนสภำฯ และนำยธงไทย  ลำยทอง สมำชิกสภำ
อบต.หมู่ที่ ๔ ไม่ออกเสียง)  (เห็นชอบเวลำ ๑๑.๔๕ น.)  

 ๓.๒ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญตัติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ  เชิญปลัดอบต.ชี้แจง 
ปลัดอบต.                    ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน                

แต่ไม่เกิน ๗ คน..... 
                     ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓.....สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
......(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ..... 

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ.....(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ 
หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง..... 

/ข้อ ๑๐๗..... 
 



-๑๑- 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง  
  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือก
ตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่จะให้สภาฯ เลือกจ านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน             
แต ่ไม่เกิน ๗ คน 
นายเจียม  ทุทุมมา        เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน ๕ คน 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๕ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ              ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ  ตรวจจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน  ๑๘  คน  ลาประชุม  -  คน   
ขาดประชุม - คน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ              ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
จ านวน ๕ คน โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม                เห็นชอบให้สภำฯ เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จ ำนวน ๕ คน ๑๗ เสียง      
ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำฯ ไม่ออกเสียง) 
ประธานสภาฯ           เมื่อได้จ านวนคนแล้ว ให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอท่ีละชื่อ และ
ชื่อที่เสนอมีผู้รับรอง ๒ คน  
นายสุชาติ  วรรณปะโค ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อ  นำยฤทธิ์  สีมำ สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๓  
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๕  เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
                                        ผู้รับรอง ๑. นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ 
      ๒. นายธีรเดช  ยะสีดา   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑                
อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ต่อไปให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
เสนอที่ละชื่อ และชื่อที่เสนอมีผู้รับรอง ๒ คน  
นายถาวร  ศรีซาแอน ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อ  นำยสุเวช  ปัตวงษ์ สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๙  
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๖  เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

ผู้รับรอง ๑. นายเจียม  ทุทุมมา   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕ 
      ๒. นายสายัณห์  สดศรี     สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒                
อีกหรือไม่ 

/ที่ประชุม..... 
 
 



-๑๒- 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ต่อไปให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อ  นำยสุชำติ  วรรณปะโค  สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๕  
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๗  เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 

ผู้รับรอง ๑. นายถาวร  ศรีซาแอน   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ 
      ๒. นายบุญเหลือ  สีนามบุรี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๓                   
อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ต่อไปให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 
เสนอที่ละชื่อ และชื่อที่เสนอมีผู้รับรอง ๒ คน  
นายส าราญ  ภิรมย์จิตร ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อ  นำยอุดร  แพงไธสง  สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๒  
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๔  เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 

ผู้รับรอง ๑. นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ 
      ๒. นายมงคล  มูลแก่น   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๔                   
อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ต่อไปให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ 
เสนอที่ละชื่อ และชื่อที่เสนอมีผู้รับรอง ๒ คน  
นายธงไท  ลายทอง ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อ  นำยทองสุข  ผิวผ่ำน สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๒   
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๔  เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๕   
                                        ผู้รับรอง ๑. นายส าราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ 
      ๒. นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕                    
อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
มติที่ประชุม   เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ จ ำนวน ๕ คน คือ (เสนอชื่อเท่ำจ ำนวน) 
     คนที่ ๑ นำยฤทธิ์  สีมำ   สมำชิกสภำอบต.หมู่ที ่๓ 

คนที่ ๒ นำยสุเวช  ปัตวงษ์  สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๙ 
คนที่ ๓ นำยสุชำติ  วรรณปะโค    สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๕                              
คนที่ ๔ นำยอุดร  แพงไธสง    สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๒ 

     คนที่ ๕ นำยทองสุข  ผิวผ่ำน  สมำชิกสภำอบต.หมู่ที่ ๒   
๓.๓ กำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ 

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ   เชิญปลัดอบต.ชี้แจง 
ปลัดอบต. ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

/ข้อ ๔๕..... 
 



-๑๓- 
ข้อ ๔๕.....ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และการพิจารณา      

ในวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ                
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร 
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ เสนอ ให้นายกอบต.หรือสมาชิกอบต.ผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯ  
ก็ให้ยื่นเสนอค าแปรล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในวันที่ ๑๑ , ๑๒ และวันที่ ๑๓  
สิงหาคม ๒๕๖๓  (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ สภาฯ มีมติรับหลักการ เวลา ๑๑.๔๕ น.) ดังนี้ 

- วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   
- วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
- วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.            

มีสมาชิกจะอภิปราย/ซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน  ๑๘  คน  ลาประชุม  - คน   
ขาดประชุม - คน  ครบองค์ประชุม   
ประธำนสภำฯ ขอมติที่ประชุม สมำชิกท่ำนใดเห็นควรก ำหนดระยะเวลำยื่นเสนอค ำแปรญัตติ                  
ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ภำยในวันที่ ๑๑ , ๑๒ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓  (ไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง                  
นับแต่สภำฯ มีมติรับหลักกำร  สภำฯ มีมติรับหลักกำร เวลำ ๑๑.๔๕ น.) ดังนี้ 

- วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   
- วันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
- วันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.            

โปรดยกมือ    
มติที่ประชุม          เห็นด้วย ๑๗ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำฯ ไม่ออกเสียง) 

๓.๔ กำรก ำหนดระยะเวลำพิจำรณำค ำแปรญัตติของคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ   เชิญปลัดอบต.ชี้แจง 
ปลัดอบต. ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม..... 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ นัดประชุม (คณะกรรมการฯ ต้องแจ้งนายกอบต.
และสมาชิกอบต.ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาประชุม) 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ พร้อมค าเสนอแปรญัตติ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลเมืองพะไล เวลา ๑๐.๐๐ น. มีสมาชิกจะอภิปราย/ซักถามหรือไม ่

/ที่ประชุม..... 
 

 



-๑๔- 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน  ๑๘  คน  ลาประชุม  - คน   
ขาดประชุม - คน  ครบองค์ประชุม  
ประธำนสภำฯ                        ขอมติที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดเห็นควรก ำหนดระยะเวลำพิจำรณำค ำแปร 
ญัตติของคณะกรรมกำรแปรญัตติในวันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เมืองพะไล เวลำ ๑๐.๐๐ น. โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นด้วย ๑๗ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ             
ไม่ออกเสียง)                             
ประธานสภาฯ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น            
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ รายงานนั้น              
อย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ   
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการ 
สงวนค าแปรญัตติ เพ่ือประธานสภาฯจะได้ส่งให้สมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
นายถาวร  ศรีซาแอน อยากให้ปรับปรุงถนนสายหน้าวัดป่าโนนสะอาด (หลวงพ่ออุทัย) เพราะใกล้ฤดู 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ เก็บเก่ียวแล้ว ท าให้ประชาชนขนส่งผลผลิตข้าวล าบาก 
นายฤทธิ์  สีมา เรื่องความสะอาด หน่วยงานอื่นเขาจะให้งบประมาณหมู่บ้านไปด าเนินการ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านละ ๒,๐๐๐ บาท 
นายเจียม  ทุทุมมา กองช่างเคยแจ้งว่าจะมีงบประมาณมาให้โครงการโซล่าเซล หมู่บ้านละ ๘ จุด 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕ เวลาประชุมในหมู่บ้านที่ประชุมเขาถามว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว 
นายสุเวช  ปัตวงษ์ ล าห้วยม่วงที่ผู้รับจ้างท าถนนไปขุด ไม่ทราบว่าด าเนินการแก้ไขหรือยัง ถ้าฝนตก 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ น้ าหลากจะด าเนินการไม่ทัน แก้ไขไม่ได้ ควรด าเนินการช่วงนี้ 
นายสุชาติ  วรรณปะโค หนองน้ าในหมู่บ้านที่ปภ.มาขุดไว้ เขาจะส่งมอบให้ท้องถิ่นดูแล มันเกินศักยภาพ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕ ที่ท้องถิ่นจะดูแลได ้
นายอุดร  แพงไธสง หากยังไม่ท าหนังสือมา จะประสานกับทางปภ.ให้ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒  
นายภูรีพัฒน์  อินทัชธนโชติ งบประมาณในปี ๒๕๖๓ วันสงกรานต์ ไม่ได้จัด เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาด    
ผอ.กองการศึกษาฯ ของเชื้อโควิด ๑๙ และในปี ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เช่น การตรวจสุขภาพ  
รดน้ าด าหัวขอพร และกิจกรรมบันเทิง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเพ่ิมงบประมาณอย่างไร ตามนโยบายนายกอบต. 
หากมีโอกาสท างานร่วมกัน จะน ามาหารือสมาชิกอบต. 
นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ สอบถามเรื่องสนามกีฬา ช่วงด าเนินการติดหน้าฝน การถมดินยังไม่แน่น ดินทรุด 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ อยากทราบว่าทางอบต.จะแก้ไขอย่างไร 
นางบุญทอง  จันดิษ จะตรวจสอบหลักประกันสัญญาก่อน 
ผอ.กองคลัง 

/ประธานสภาฯ..... 
 
 



 
-๑๕- 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี     
ประธานสภาฯ   กล่าวปิดการประชุม 

ปิดกำรประชุม   เวลำ ๑๒๓๐ น 

(ลงชื่อ)    สุภิน   โพธิ์สวุรรณ ผู้จดบันทึกการประชุม 
          (นางสุภิน   โพธิ์สุวรรณ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

(ลงชื่อ)      ทองสุข  ผิวผ่าน   
            (นายทองสุข  ผิวผ่าน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 

คณะกรรมกำรกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล   
          เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
…………………………………………………………….. 

ฯลฯ 
มติประชุม ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณามีมติรับรองรายงานการประชุม ในสมัยประชุม
ครั้งต่อไป 

(ลงชื่อ)      สุเวช  ปัตวงษ์    (ลงชื่อ)    สายัณห์  สดศรี   
 (นายสุเวช  ปัตวงษ์)             (นายสายัณห์  สดศรี)    

           สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๙                     สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๘ 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม             กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

(ลงชื่อ)    ถาวร  ศรีซาแอน   
         (นายถาวร  ศรีซาแอน)      

           สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๖    
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม     

 
 

 
 
 
 
 
 



(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 

ณ   ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 
……………………………………………………… 

ผู้เข้ำประชุม 
๑.นายทองสุข  ผิวผ่าน  ประธานสภาอบต. 
๒.นายมลคล  มูลแก่น  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 
๓.นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 
๔.นายอุดร  แพงไธสง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒ 
๕.นายฤทธิ์  สีมา   สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓ 
๖.นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓ 
๗.นายส าราญ  ภิรมย์จิตร  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๘.นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๙.นายสุชาติ  วรรณปะโค  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๑๐.นายเจียม  ทุทุมมา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๑๑.นายถาวร  ศรีซาแอน  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 
๑๒.นายบุญเหลือ  สีนามบุรี สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 
๑๓.นางค าปน  ราชสมบัติ  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๑๔.นายเวชสิทธิ ์ เทพอินทร์ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๑๕.นายสายัณห์  สดศรี    สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๘ 
๑๖.นายสุเวช  ปัตวงษ์  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๙ 
๑๗.นายประเสริฐ  วรรณปะเขา สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๙ 

 

หมำยเหตุ   - สมาฃิกสภาอบต.เมืองพะไล จ านวน ๑๘ คน 
- ผู้เข้าประชุม ๑๗ คน 
- ผู้ลาประชุม  - คน  
- ผู้ขาดประชุม ๑ คน คือ ๑.นายทองสุข  การปลูก  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๘  
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม..... 
 
 
 



 
    -๒- 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑.นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์  นายกอบต.เมืองพะไล 
๒.นายดาว  จันภิรมย ์   รองนายกอบต.เมืองพะไล 
๓.นายบุเรงนอง  วันณะปะโค  รองนายกอบต.เมืองพะไล 
๔.นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ  เลขานุการนายกอบต.เมืองพะไล 
๕.นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ   ปลัดอบต.เมืองพะไล 
๖.นายเจริญ  แพงไธสง   ผู้ใหญ่บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ 
๗.นายประสิทธิ์  กันเมล์   ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 
๘.นายพรชัย  ธงอาจ   หัวหน้าส านักปลัดอบต.เมืองพะไล 
๙.นางบุญทอง  จันดิษ   ผอ.กองคลังอบต.เมืองพะไล 
๑๐.นายภูรีพัฒน์  อินทัชธนโชติ  ผอ.กองการศึกษาฯอบต.เมืองพะไล 
๑๑.นายชัย  การสร้าง   ผอ.กองช่างอบต.เมืองพะไล 
๑๒.นางสาวศิริลักษณ์  ศิลาจันทร์  นักวิชาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

เริ่มประชุม เวลำ  ๐๙๓๐  น 
 เมื่อถึงเวลาก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภอบต ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกอบต เข้าห้องประชุมและนั่งตามที่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียม
แยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม นายทองสุข  ผิวผ่าน ประธานสภาอบต  กล่าวเปิดการ
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ  ไม่มี  
ที่ประชุม  รบัทราบ       

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ประธานสภาฯ  - อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการประชุม 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำ 
๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ               

พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวำระท่ี ๒ แปรญัตติ   
ประธานสภาฯ  สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน ๕ คน และก าหนดระยะเวลาเสนอ  
ค าแปรญัตติตั้งแต่สภาฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงแล้ว บัดนี้ คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้ว เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต่อที่ประชุม
สภาฯ 
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ตามท่ีสภาอบต.เมืองพะไลได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติไว้ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งสภาฯ ได้ก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ ๓ วันนับแต่วันที่สภาฯมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ (สภาฯ มีมติรับหลักการเมื่อ 
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๕ น.) และในวันที่ ๑๑,๑๒ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับค าแปรญัตติ 
ของผู้เสนอค าแปรญัตติ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ย่ืนเสนอค ำแปรญัตติ 

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  
และได้เชิญนายกอบต.เมืองพะไล ผู้เสนอญัตตมิาร่วมประชุมและชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยละเอียดแล้ว มีมติ  ดังนี้ 

ข้อ ๑  ชื่อร่างข้อบัญญัติ “ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการแกไ้ข 

ข้อ ๒  ค าแถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ ๓  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล                             
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการแก้ไข 
 

/ข้อ ๔..... 
 
 



-๔- 
ข้อ ๔  รายงานประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๕  รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๖  รายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๗  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๘  รายงานประมาณการรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๙  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๑๐ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการแก้ไข 
ไม่มีกำรแก้ไขร่ำงข้อบัญญัติฯ  ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม 

ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ และไม่มีกำรสงวนค ำแปรญัตติ 
ให้เลขานุการกรรมการแปรญัตติจัดท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ยื่นต่อประธานสภาฯ 
เพ่ือให้ประธานสภาฯ ส่งรายงานให้แก่สมาชิกก่อนวันประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ 
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น ซึ่งร่างข้อบัญญัติฯ ไมม่ีผู้ยื่นขอแปรญัตติ และความเห็นของ 
คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ก่อนขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจ านวนสมาชิกในที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน  ๑๗ คน  ลาประชุม  - คน   
ขาดประชุม ๑ คน  ครบองค์ประชุม   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้คงไว้ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม ๑๖ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง               
(ประธานสภาฯ ไม่ออกเสียง) 

๓.๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ           
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวำระท่ี ๓ ลงมติเห็นชอบตรำเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก่อนขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน  ๑๗ คน  ลาประชุม  - คน   
ขาดประชุม ๑ คน  ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง                         
(ประธานสภาฯ ไม่ออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ กล่าวขอบคุณที่อบต.ซ่อมแซมสนามกีฬา ท าให้เยาวชนและประชาชนใช้ประโยชน์ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ ในการเล่นกีฬา 
 

/นายภูรีพัฒน์..... 
 

 



-๕- 
นายภูรีพัฒน์  อินทัชธนโชติ - แนะน าพนักงานส่วนต าบลย้ายมาใหม่ คือ นางสาวศิริลักษณ์  ศิลาจันทร์  
ผอ.กองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา ย้ายมาจากอบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  

- ขอบคุณสมาชิกที่ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายมาใหม่เม่ือวันที่ ๑๗  
กรกฎาคม ๒๕๖๓  

- ชี้แจงกิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) 
    - กล่าวขอบคุณสมาชิก ผู้น าในการร่วมกิจกรรมที่กองการศึกษาได้ด าเนินการ 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา โอกาสต่อไปจะได้จัดท าเป็นเอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการ ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.เมืองพะไล มีเด็กจ านวน ๒๓ คน ปีนี้ลดลงเหลือ ๑๔ คน เนื่องจากโรงเรียนสังกัดสพฐ.ได้เปิดรับเด็กเล็ก ๓ ขวบ 
ท าให้จ านวนเด็กที่ศูนย์ฯ ลดลง 
    - ขอบคุณสมาชิกอบต.หมู่ที่ ๗ ที่ติดตามผลการด าเนินการซ่อมแซมสนามกีฬา มี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาเป็นสนามกีฬากลางของอบต. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนได้ เช่น มีสระว่ายน้ า 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกก าลังกาย ได้ด้วย ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
นายเจียม  ทุทุมมา - ประมาณวันที่ ๑๗-๑๘ ส.ค.๖๓ ที่ผ่านมา ทางสาธารณสุขได้ไปประชุมกับชาวบ้าน 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕ แจ้งว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ควรเพิ่มงบประมาณในการฉีดพ่นยุง ตอนค่ ายุงเยอะ  
อยากให้ท า ๓ ครั้ง อยากให้พ่นในช่วงยุงเยอะๆ 
    - ถนนคสล.มีน้ าท่วมขังอยู่ตรงกลางถนน ถนนที่จะก่อสร้างใหม่ ฝากทางผู้บริหาร
พิจารณาด้วย 
ประธานสภาฯ ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการพ่นยุง อยากให้ท า หากเงินไม่พอ ควรโอนมาเพ่ิม 
นายสุเวช  ปัตวงษ์ อบต.ควรซื้อเครื่องพ่นหมอกควันให้ทุกหมู่บ้าน เมื่อเกิดปัญหาพบผู้ติดเชื้อจะได้ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ แก้ไขได้ทันท่วงท ี
นายสุชาติ  วรรณปะโค เครื่องพ่นหมอกควันซื้อ ๓ เครื่องน่าจะเพียงพอ ถ้าเอาไปเก็บไว้ที่หมู่บ้านอาจเกิด 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕ ความเสียหาย เรื่องการดูแลและการซ่อมบ ารุง เพราะเป็นทรัพย์สินของอบต.                 
เคยเสนอให้จัดซื้อกล้องวงจรปิด แต่ไม่ปรากฏในงบประมาณ และในการเรื่องการประชุมในการปฏิบัติงาน ควรมีเครื่อง 
ลงเวลา เช่น เครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ จะได้ทราบว่าใครมาท างาน เวลาไป เวลากลับ 
นายอัครพล  เตตานัง ปัญหาน้ าเสีย น้ าเซาะถนน ท่อตันและน้ าระบายไม่ได้ ฝากผู้บริหารแก้ปัญหาให้ได้ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ 
นายฤทธิ์  สีมา หมู่ที่ ๓ ก็ปัญหาเดียวกัน และได้ท าหนังสือแจ้งอบต.ทราบแล้ว 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ 
นายธีรเดช  ยะสีดา  งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ เรื่องศึกษาดูงาน หากไม่ด าเนินการน่าจะโอนมาจัดซื้อเครื่อง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓  พ่นหมอกควันได ้     
ประธานสภาฯ ถามผอ.กองช่างเรื่องโซล่าเซล หมู่บ้านละ ๘ จุด จะได้ด าเนินการหรือไม่  
ผอ.กองช่าง   ส่งเอกสารไปแล้ว จะได้รับงบประมาณด าเนินการหรือไม่ ยังไม่มีข้อมูล 
นายถาวร  ศรีซาแอน  ถนนจากถนนลาดยางไปวัดโนนสะอาด ถนนช ารุดเสียหาย ยังไม่แก้ไข และโครงการ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖  หลังฝนถนนดีในสมัยนี้ยังไม่มีเลย 
นายสุชาติ  วรรณปะโค  ถ้าจ าเป็นเร่งด่วนจริงๆ ก็ควรท าหนังสือแจ้ง ถ่ายรูปรายงานเข้ามาที่อบต .               
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕  ตามระเบียบ ขั้นตอน เจ้าหน้าที่เซ็นต์รับ งบประมาณของทางราชการต้องผ่านความ
เห็นชอบของผู้มีอ านาจก่อน ต้องเข้าใจระเบียบการใช้จ่ายเงินของราชการ 

/นายดาว..... 
 



  -๖- 
 
นายดาว  จันภิรมย์  การฉีดพ่นยุง อบต.ได้ด าเนินการแก้ปัญหาทุกหมู่บ้านแล้ว งบประมาณนายกอบต .
เป็นผู้อนุมัติ ในการขอความช่วยเหลือเมื่อได้รับความเดือดร้อนให้ท าหนังสือแจ้งอบต. และให้ส าเนาเอกสารไว้ด้วย 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี       
ประธานสภาฯ   กล่าวปิดการประชุม 
ปิดกำรประชุม   เวลำ ๑๑๓๐ น 

 (ลงชื่อ)    สุภิน   โพธิ์สุวรรณ ผู้จดบันทึกการประชุม 
          (นางสุภิน   โพธิ์สุวรรณ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

(ลงชื่อ)       ทองสุข  ผิวผ่าน  
            (นายทองสุข  ผิวผ่าน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 

 
คณะกรรมกำรกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล   

          เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
…………………………………………………………….. 

ฯลฯ 
 
มติประชุม ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณามีมติรับรองรายงานการประชุม ในสมัยประชุม
ครั้งต่อไป 

(ลงชื่อ)      สุเวช  ปัตวงษ์    (ลงชื่อ)    สายัณห์  สดศรี   
 (นายสุเวช  ปัตวงษ์)             (นายสายัณห์  สดศรี)    

           สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๙                     สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๘ 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม              กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

(ลงชื่อ)    ถาวร  ศรีซาแอน   
         (นายถาวร  ศรีซาแอน)      

           สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๖    
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม     

 


