
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2565  
วันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สมาชิกสภาฯ ที่มาประชุม  

1. นายเรวัตร  กาหลง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
2. นายสุเทพ  อุปฌาย ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
3. นางสาวรวิภา   ศรีจันทจร เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบงเหนือ 
4. นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 1 
5. นายวีระชัย  เร่ิมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 2 
6. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 3 
7. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 4 
8. นายทุย   ภูมิภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 6 
9. นายสถิตย ์ ช่างสงวน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 7 

10. นางนุสสรณ ์ เต็มตาวงษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 8 
11. นายวนัชัย  ศรีสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 11 
12. นางสาคร   โพธิ์บาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 12 

ผู้มาร่วมประชุม   จ านวน 12 คน  
ผู้ลาประชุม  จ านวน  -  คน  
ผู้ไม่มาร่วมประชุม  จ านวน  -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายสมชาติ  ทิพศิลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
2 นายประเสริฐ  นาเมืองรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
    3 นายไพฑูรย์   ศึกสะท้าน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

4 นายเขียน  ศิริวงศ์นาค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
5 นายจารึก  นันทราช  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
6 นายปิยวิทย์  โชติเกียรติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
7 นายทศพร   ทันแล้ว หัวหน้าส านักงานปลัด 
8 นายสมชาย  ค าควร ผู้อ านวยการกองชา่ง 
9 นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 

10 นายธวชัชัย  ใบภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
11 นางสาวศิริรัตน์  เยาวจิตต์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  
12 นายบุญมี   ศูนยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นายปวริศ พิลึกเรือง   
14 นายปรีดา  พิลึกเรือง  
15 นายธนพันธ ์ โพธิสัย  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเรวัตร กาหลง ประธานสภาองค์การบาริหารส่วนต าบลบงเหนือ               

ได้ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้ตรวจและนับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งปัจจุบัน      
สภาองค์การบาริหารส่วนต าบลบงเหนือ มีสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 12 คน  วันนี้มาประชุม จ านวน 12 คน 
ดังนั้นถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3       

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 - เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน

ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือทุกท่าน 
วั นนี้ เ ป็ นการประชุ มสภาองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบลบง เหนื อ  สมั ยส ามัญ                  
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งตามประกาศเรียกประชุมสาภาฯ ก าหนดไว้ตั้งแต่
วันที่ 10 - 24  สิงหาคม 2565 และตามหนังสือนัดประชุมสภาฯ นั้น ได้นัดประชุม
ตั้งแต่วันที่ 16 - 24  สิงหาคม  2565 เป็นเวลา 7 วัน  ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมวันแรก 
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

 1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น   
ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”  

ประธานสภาฯ  - ตามที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการโครงการปลูกป่าและปล่อย
พันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพัน
ปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” และได้เชิญท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบงเหนือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หัวหน้าส านักงานปลัด 
ผู้อ านวยการส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทุกคน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565  

    เวลา 09.30 น. ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดป่าพุทธรักษาวิมุตตาราม       
บ้านบาก หมู่ที่ 4 ต าบลบงเหนือ  

    เวลา 10.30 น. ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณหนองโพธิ์ บ้านบงเหนือ        
หมู่ที่ 1 ต าบลบงเหนือ 

   สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกท่านได้ให้
ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นด้วยความพร้อมเพรียง ท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้  
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  1.3 สถานการณ์ฝนตกหนักเกิดน้ าท่วมในบางพื้นที่ในต าบลบงเหนือ  
ประธานสภาฯ  - ด้วยปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์พายุเข้าฝนตกหนัก ท าให้เกิดน้ าท่วมทุ่งนาและเอ่อล้น

ท่วมถนนเป็นบางสายท าให้การสัญจรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ให้ดูแลประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งอาจจะได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ตลอด 24 ชั่วโมง     

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน       

พ.ศ. 2565 ซึ่งรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรายงาน        
การประชุมฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้สภาฯ          
ร่วมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนลงมติรับรอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขอย่างไรขอเชิญครับ  

ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง   

ประธานสภาฯ   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติที่ประชุม ครับ  

ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    รับรอง              11 เสียง 
    ไม่รับรอง             - เสียง 
    งดออกเสียง          1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ   3.1 การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

- รายละเอียดการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 ผมจะให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ  

ปลัด อบต.บงเหนือ  - ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ได้ก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญของการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมจะขออธิบายรายละเอียดคร่าวๆ เพราะ
เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้จัดท ารูปเล่มเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้น าไปศึกษาแล้ว  

  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ ดังนี้  

  ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีด้วย  
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ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจ
จ าแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือ
นายอ าเภออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  

ข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ไปตั้งจ่าย ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ หรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การไปตั้งจ่ายในงบประมาณ รายจ่ายทั่วไปได้  

ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน  

ข้อ ๑4 รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ  
(1) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย  

(ก) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน
บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง
ชั่วคราว  

(ข) งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการ
บริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค  

(ค) งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจ    
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  

(ง) งบรายจ่าย อ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ ไม่ เข้าลักษณะประเภท         
งบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  

(2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะ          
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน
ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง งบรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอก
งบประมาณให้เป็นไป ตามท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามกฎหมายว่า
ด้วยการก าหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเงินประเภทอ่ืนที่ต้องน ามา ตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้จ าแนกลักษณะรายจ่าย     
ตามข้อ ๑4  

ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นให้กระท า ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
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ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
หมวดรายได้ ซึ่งจ าแนกเป็น  

(1) หมวดภาษีอากร 
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  
(5) หมวดเงินอุดหนุน  
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  
ข้อ 18 รายละเอียดของหมวดรายได้ และงบรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายในงบกลาง 
เพ่ือกรณีฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด     
สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหา      
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ การใช้เงินส ารองจ่ายตามวรรคหนึ่งเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
เช่นเดียวกับงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 

ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมี      
ความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ ในประมาณการรายรับหรือจาก    
เงินรายได้ที่เกินยอดรวมทัง้สิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

ที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเพื่อพิจาณา  
   4.1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

  พ.ศ. 2566 

   ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  - ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ เป็นผู้เสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติ

 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และก่อนที่จะด าเนินการ     
 ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการ
จัดท างบประมาณและขัน้ตอนการพิจารณา ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

ปลัด อบต.บงเหนือ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ      
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ     
ผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ครับ  
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   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณา ตรวจสอบวิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น      
แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และ
จัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
  พ.ศ. 2547 ข้อ 45  (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
  เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
  และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
  ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

    ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
  ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
  หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
  ท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
  การพิจารณาวาระที่ 1 สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อน
  รับหลักการก็ได้  
   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้

 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาจะต้อง ก าหนด
 ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

   ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
 ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  

   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
  รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
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   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ    
  ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
  สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย  กับค าแปร
  ญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ     
  ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง 
  ในสาระส าคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปร
  ญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่
  ขึ้นอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว     
  การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
  ข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้ง
  หรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
  ลงมติให้ด าเนินการตาม ความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่น
  รายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น      
  ส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้น
  แต่กรณี ต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการ ประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
  ลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  
   ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่      
  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา  
  วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

ประธานสภาฯ  - ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ น าเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาในขั้นรับหลักการ   
 ผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ นายสมชาติ ทิพศิลา    
 ได้กล่าวค าแถลงและชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  

นายก อบต.บงเหนือ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน 
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาเอกสาร
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบ  ดังนี้ 
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 หลักการและเหตุผล 
 หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ข้อ 23 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
 งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น
 แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
 งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ ประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และ
 จัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้ งหนึ่ ง เ พ่ือคณะ
 ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 

 เหตุผล 
   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      
  บงเหนือที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2566 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
  พ.ศ. 2566 เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
   ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2566    
  องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้ประมาณการรายรับ โดยแยกได้ดังนี้   

   ประมาณการรายรับ ท้ังสิ้น   จ านวนเงิน 64,497,600 บาท   
   หมวดภาษีอากร 
        - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   จ านวนเงิน  150,000 บาท  
        - ภาษีป้าย    จ านวนเงิน    20,000 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
   - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จ านวนเงิน     2,000 บาท  
   - ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย   จ านวนเงิน 140,000 บาท 
   - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวนเงิน     1,000 บาท 
   - ค่าปรับการผิดสัญญา    จ านวนเงิน 100,000 บาท 
   - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวนเงิน     2,000 บาท  
   - ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ    จ านวนเงิน     1,000 บาท  

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
   - ดอกเบี้ย     จ านวนเงิน 200,000 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
   - ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวนเงิน     3,000 บาท  
   - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จ านวนเงิน 200,000 บาท 
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   หมวดภาษีจัดสรร 
   รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   - ภาษีรถยนต์     จ านวนเงิน 500,000 บาท 
   - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ   จ านวนเงิน 11,000,000 บาท 
   - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ   จ านวนเงิน 4,000,000 บาท 
   - ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวนเงิน 80,000 บาท 
   - ภาษีสรรพสามิต     จ านวนเงิน 8,050,000 บาท 
   - ค่าภาคหลวงแร่     จ านวนเงิน 70,000 บาท 
   - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวนเงิน 75,000 บาท 
   - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
     ตามประมวลกฎหมายที่ดิน   จ านวนเงิน 700,000 บาท 
   - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล   จ านวนเงิน 3,000 บาท   
   - ภาษีจัดสรรอื่นๆ     จ านวนเงิน 3,000 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   - เงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวนเงิน 39,197,600 บาท  

    ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น     จ านวนเงิน 64,497,600 บาท 
 โดยแยกรายละเอียดออกตามแผนงาน ได้ดังนี้  
      1. ด้านการบริหารทั่วไป  
      1) แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวนเงิน 13,340,680 บาท  
      2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จ านวนเงิน 1,586,000 บาท 
 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      1) แผนงานการศึกษา    จ านวนเงิน 14,679,796 บาท  
      2) แผนงานสาธารณสุข    จ านวนเงิน 673,274 บาท  
      3) แผนงานสังคมสงเคราะห ์   จ านวนเงิน 1,722,000 บาท  
      4) แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวนเงิน 3,240,000 บาท  
      5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวนเงิน 245,000 บาท  
      6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนเงิน 395,000 บาท  
 3. ด้านการเศรษฐกิจ  
      1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จ านวนเงิน 8,725,850 บาท  
      2) แผนงานการเกษตร    จ านวนเงิน 10,000 บาท  
 4. ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
      1) แผนงานงบกลาง    จ านวนเงิน 19,880,000 บาท  

ที่ประชุม   - รับทราบ  
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ประธานสภาฯ  - ตามที่ท่านนายกฯ  ได้กล่าวค าแถลงงบประมาณ และรายละเอียดในหลักการและ
 เหตุผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว
 ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ และมีท่านใดจะ
สอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่  

ส.อบต. หมู่ที่ 2 - กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ทราบว่าฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่น ามาตั้งงบประมาณ   
มาจากแหล่งข้อมูลใด เนื่องจากในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2566 ตัวเลขที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูง   

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  - ข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ ได้มาจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอ าเภอสว่างแดนดิน ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลในระบบทีเป็นปัจจุบัน  

ปลัด อบต.บงเหนือ  - ขอเพ่ิมเติมในส่วนข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ตั้งไว้สูง เนื่องจากปัจจุบันวิธีการจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเดิม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้รับเบี้ยยังชีพที่
อายุจะครบ 60 ปี ต้องน าเอกสารมาขึ้นทะเบียนไว้ในช่วงต้นปีงบประมาณหรือประมาณ
เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี แล้วจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณ
ถัดไป แต่ปัจจุบัน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถ้าใครอายุครบ 60 ปี ก็สามารถน า
เอกสารมาขึ้นทะเบียนไว้ แล้วก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปทันที เพราะฉะนั้น
การตั้งงบประมาณจึงตั้งไว้สูง 

ที่ประชุม  - รับทราบ  

ส.อบต. หมู่ที่ 2 - กรณีเงินส ารองจ่าย ท าไหมปีนี้ตัวเลขจึงตั้งไว้สูงกว่าปีที่แล้ว ครับ  

หัวหน้าส านักงานปลัด  - เนื่องจากหนังสือซักซ้อมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2566 ได้ก าหนดรายละเอียดการจ่ายเงินส ารองจ่ายที่เปลี่ยนไป เช่น ค่าใช้จ่ายต่อ
การเผชิญเหตุสาธารณภัยทั้งปี หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์   
ที่มิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า ตลอดทั้งการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือ   
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนร่วม ได้แก่  

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย   

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคและการ

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด 19 โรคลัมปีสกิน โรคชิคุน
กุนยา ฯลฯ เป็นต้น  

4. การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ อปท. 
การด าเนินการ ตามข้อ 2 ข้อ 3 แต่ก่อนเราตั้งแยกไว้ในแผนงานสาธารณสุข 

ไม่ได้น ามารวมกับเงินส ารองจ่าย ส าหรับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 การตั้ง
งบประมาณเป็นการตั้งรวมในเงินส ารองจ่าย ไม่ได้ตั้งไว้ในแผนงานสาธารณสุขแล้ว  

ที่ประชุม  - รับทราบ  
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ส.อบต. หมูที่ 3 - ขอสอบถามเกี่ยวกับเงิน อสม. หน่อยคับ ว่าท าไหมปีนี้ไม่ได้รับเงิน 

หัวหน้าส านักงานปลัด  - เงิน อสม. เราไม่ได้รับการจัดสรรแล้วครับ มีแต่เงินที่โอนมาเพ่ือด าเนินการโครงการ
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพฯ 

ที่ประชุม  - รับทราบ  

ส.อบต. หมู่ที่ 1 - เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 1,11 การบริหารงานค่อนข้างมีปัญหาบ่อย การ
ดูแลต้องดูแลคนเดียว ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ อยากโอนให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือดูแลต่อไป ต้องท าอย่างไรครับ  

ปลัด อบต.บงเหนือ  - กรณีระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 1,11 มีปัญหาอาจด้วยเนื่องจากการบ ารุงรักษา      
ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก เกินศักยภาพของผู้น าหมู่บ้านที่จะบริหารจัดการ           
หากต้องการทีจะโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ดูแลหรือเข้ามาบริหารจัดการ 
วิธีการ คือ ต้องน าเข้าและผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านเห็นชอบให้โอน แล้วส่งเรื่องเข้ามา
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมกับบัญชีทรัพย์สิน บัญชี รายรับ-จ่าย ทั้งหมด เพ่ือที่จะ
น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบให้รับโอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะเห็นชอบให้รับโอนหรือไม่   

ที่ประชุม  - รับทราบ  

ส.อบต. หมูที่ 12 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้การพัฒนาไม่เพียงพอเป็นไปด้วย
ล่าช้า อยากให้ผู้รับผิดชอบได้พิจารณางบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าง เพ่ือให้
เด็กเล็กมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตและแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

ปลัด อบต.บงเหนือ  - งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณประจ าปี  พ.ศ.  2566 ค่อนข้างตั้ ง ไว้น้อย อยากให้ผู้ อ านวยการ            
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักเรื่องงบประมาณที่จะจ ามาพัฒนา     
ควรตั้งไว้ให้สูงมากกว่านี้สักหน่อย  

ผอ.กองการศึกษาฯ  - เนื่องจากงบประมาณส าหรับพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละหมู่บ้านค่อนข้าง
จ าเป็นและต้องใช้งบประมาณสูง แต่ละปีท าให้การตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไปเบียดกับ
งบประมาณในส่วนอื่นของกองการศึกษา จึงสามารถตั้งได้เพียงงบที่จ ากัดครับ  

ส.อบต. หมู่ที่ 12  - งบประมาณที่เหลือในส่วนอ่ืนน าไปจัดสรรลงในส่วนของงบพัฒนาในศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กได้ไหม อยากให้พิจารณาด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
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ส.อบต. หมู่ที่ 6 - ถังขยะท่ีจัดซื้อมาจะจัดสรรให้หมู่บ้านหรือยังครับ แล้วจะจัดสรรอย่างไร 

รองปลัด อบต.บงเหนือ  - การจัดสรรถังขยะ ตอนนี้รอท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ เรียกประชุม
ก่อน ว่าจะพิจารณาให้หมู่บ้านแต่ละหมู่อย่างไร 

หัวหน้าส านักงานปลัด  - การจัดสรรถังขยะ อยากให้พิจารณารายใหม่ที่ไม่มีถังขยะใช้ก่อน รายเก่าถังขยะช ารุด 
แตกเสียหาย ค่อยพิจารณาตามล าดับ ครับ  

ที่ประชุม  - รับทราบ  

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่าใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม 

ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม  ล าดับต่อไปเป็นการลงมติรับหลักการ
  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่านใดเห็นว่า
  รับหลักการโปรดยกมือ 

ที่ประชุม    - มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
    รับหลักการ จ านวน 11 เสียง 
    ไม่รับหลักการ  จ านวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  

ประธานสภาฯ - โดยสรุป ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  นั้น ในขั้นรับหลักการ  ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ
จ านวน  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่มีผู้ไม่รับหลักการ จึงสรุปว่าสภาองค์การ
บริการส่วนต าบลบงเหนือ  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   

- ขณะนี้เวลา 12.15 น. ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแล้วเราจะมา
เริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 13.30 น.  

ที่ประชุม    - พักรับประทานอาหารกลางวัน   
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เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

ประธานสภาฯ - ช่วงบ่ายเราจะมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในขั้นรับหลักการ ต่อจากเมื่อเช้า ซึ่งในรายละเอียดล าดับขั้นตอนการ
พิจารณาต่อไป จะขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ครับ   

ปลัด อบต.บงเหนือ  - ก่อนจะเข้าสู่ในล าดับขั้นตอนต่อไป ผมขอชี้แจงอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547                    
 (แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี 2 ประเภท คือ  

   1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

   2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

        ข้อ 105 ภายใต้ยังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
   ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
   ต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น   
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
    ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  
         (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
         (2) ตาย  
         (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  
         (4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ
     สิ้นลง  
         (5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่  

  ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
 สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
 สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้
น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ที่ประชุม   - รับทราบ  
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ประธานสภาฯ  - ส าหรับขั้นตอนต่อไป  ให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปร
   ญัตติจ านวนกี่คน เชิญเสนอครับ 

นางนุสสรณ์ เต็มตาวงษ์  
ส.อบต. หมู่ 8  - ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 จ านวน 5 คน   

ประธาน   - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

ที่ประชุม  - ไม่มี  

ประธานสภาฯ   - เมื่อในที่ประชุมไม่มีการเสนอเพ่ิมเติม ผมขอมติว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ      
 ร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน 5 คน  ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ 

ทีประชุม   - มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน 5 คน 
 ด้วยคะแนนเสียง  

   เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

ประธานสภาฯ   - ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อท่านสมาชิกสภาฯ ที่เห็นว่ามีความรู้
 ความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป  

นางสาคร โพธิ์บาย  - ขอเสนอ นายบัณฑิต เบ้าค า  ส.อบต. หมู่ 1  
ส.อบต. หมู่ 12 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง   1. นายสถิตย์ ช่างสงวน  ส.อบต. หมู่ 7  
    2. นายทุย  ภูมิภักดี  ส.อบต. หมู่ 6 

นางนุสสรณ์ เต็มตาวงษ์ - ขอเสนอ นายวีระชัย  เริ่มศรี  ส.อบต. หมู่ 2 
ส.อบต. หมู่ 8 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง   1. นายวันชัย  ศรีสุข    ส.อบต. หมู่ 11 
    2. นางสาวรวิภา ศรีจันทจร ส.อบต. หมู่ 9 

นายวันชัย  ศรีสุข  - ผมเสนอ นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล ส.อบต. หมู่ 3 
ส.อบต. หมู่ 11 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  

ที่ประชุม  - ผู้รับรอง   1. นางสาคร  โพธิ์บาย  ส.อบต. หมู่ 12 
    2. นายบัณฑิต  เบ้าค า  ส.อบต. หมู่ 1 
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นายบัณฑิต  เบ้าค า  - ผมเสนอ นายศักดิ์ชัย  เบิกสีไส  ส.อบต. หมู่ 4  
ส.อบต. หมู่ 1 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  

ที่ประชุม  - ผู้รับรอง   1. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล  ส.อบต. หมู่ 3 
    2. นายวีระชัย  เริ่มศรี   ส.อบต. หมู่ 2 

นายวีระชัย เริ่มศร ี - ผมเสนอ นางสาคร  โพธิ์บาย  ส.อบต. หมู่ 12  
ส.อบต. หมู่ 2 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเป็นผู้รับรอง  

ที่ประชุม  - ผู้รับรอง   1. นายทุย  ภูมิภักดี   ส.อบต. หมู่ 6 
    2. นายสถิตย์ ช่างสงวน   ส.อบต. หมู่ 7 

ประธานสภาฯ   - มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม ่

ที่ประชุม   - ไม่มี  

ประธานสภาฯ   - ตามที่ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาฯ ที่เห็นว่ามีความรู้ความสามารถ
 และเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็เป็นอันครบ 
 จ านวน 5 คน ต่อจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 ที่ได้การคัดเลือก ตามล าดับรายชื่อ ดังนี้  

       1. นายบัณฑิต  เบ้าค า   ส.อบต. หมู่ 1  
   - เห็นชอบ   จ านวน 12 เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ   จ านวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 

       2. นายวีระชัย  เริ่มศรี  ส.อบต. หมู่ 2 
   - เห็นชอบ   จ านวน 12 เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ   จ านวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 

       3. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล  ส.อบต. หมู่ 3  
   - เห็นชอบ   จ านวน 12 เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ   จ านวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 

       4. นายศักดิ์ชัย  เบิกสีไส  ส.อบต. หมู่ 4 
   - เห็นชอบ   จ านวน 12 เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ   จ านวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 
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       5. นางสาคร  โพธิ์บาย  ส.อบต. หมู่ 12 
   - เห็นชอบ   จ านวน 12 เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ   จ านวน  -  เสียง    
   - งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 
 
ประธานสภาฯ   - สรุป ที่ประชุมสภาฯ มีมติแตง่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
      1. นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 1 

     2. นายวีระชัย เริ่มศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 2 
     3. นายปิยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 3 

      4. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 4 
      5. นางสาคร  โพธิ์บาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 12 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภาฯ   - เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนด   
วัน เวลาและสถานที่ ในการยื่นค าร้องขอแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  

ปลัด อบต.บงเหนือ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547                    
 (แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 45 (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
 วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
 ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณนั้น  

   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาจะต้องก าหนด
 ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ             
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  
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   ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
 ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  

ที่ประชุม   - รับทราบ  

ประธานสภาฯ   - ผมขอเสนอ วัน เวลาและสถานที่  ในการยื่นค าร้องขอแปรญัตติ  เริ่มตั้งแต่ วันที่      
17, 18, 19  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ส านักงานปลัด อบต. (ส านักงานเลขานุการสภา 
อบต.บงเหนือ) ในวันเวลาราชการ (08.30 น.– 16.30 น.) ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบงเหนือเห็นชอบหรือไม่หรือสมาชิกท่านใดมีความเห็นเพ่ิมเติมเป็น
อย่างอ่ืน 

ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านไดเสนอเพ่ิมเติมอีก ผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม   - มติที่ประชุม    
   เห็นชอบ   จ านวน 12 เสียง   
   ไม่เห็นชอบ   จ านวน  -  เสียง    
   งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง  

ประธานสภาฯ  - โดยสรุป ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันและเวลายื่นค าร้องขอแปรญัตติ     
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่   
17, 18, 19 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงานปลัด อบต. (ส านักงานเลขานุการสภา  
อบต.บงเหนือ) ในวันเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด
หรือผู้บริหารเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือ
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวันและเวลาที่
ก าหนด 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภาฯ  - ให้เลขานุการสภาฯ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วมประชุมครั้งแรกเพ่ือพิจารณา
 เลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ  พร้อมทั้งพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ และให้
คณะกรรมการแปรญัตติมาปฏิบัติงานรับค าร้องขอแปรญัตติ ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ หลังเสร็จกระประชุมสภาฯ 
 ในวันนี้ จะขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมต่อเพ่ือพิจารณาเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการฯ พร้อมทั้งพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  ต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ    - มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่   

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มี กระผมขอแจ้งนัดประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ 23 สิงหาคม 2565         
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระสองขั้นแปรญัตต ิต่อไป  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   (ลงชื่อ)       รวิภา  ศรีจันทจร    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวรวิภา  ศรีจันทจร) 
       ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ (ส.อบต. หมู่ที่ 9) 
 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบถูกต้อง   
 

(ลงชื่อ)      บัณฑิต  เบ้าค า ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบัณฑิต  เบ้าค า) 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ส.อบต. หมู่ที่ 1) 
 
   (ลงชื่อ)      ทุย  ภูมิภักดี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายทุย  ภูมิภักดี) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ส.อบต. หมู่ที่ 6) 
 

   (ลงชื่อ)      สถิตย์  ช่างสงวน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสถิตย์  ช่างสงวน) 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ส.อบต. หมู่ที่ 7)  
  
   (ลงชื่อ)     นุสสรณ์  เต็มตาวงษ ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางนุสสรณ์  เต็มตาวงษ์) 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ส.อบต. หมู่ที่ 8) 
 
   (ลงชื่อ)     วันชัย  ศรีสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวันชัย  ศรีสุข) 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ส.อบต. หมู่ที่ 11) 
 
 



 

 - 19 - 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้   
เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ  
 
 

   (ลงชื่อ)            เรวัตร  กาหลง    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                    (นายเรวัตร  กาหลง) 
   ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  


