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(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแหวนชัย  บุญเศษ ส.อบต. ม.11 แหวนชัย  
2 นายศตวรรษ  ฉากไธสง ส.อบต. ม.2 ศตวรรษ  
3 ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์ ปลัด อบต.บ้านจาน วิทยภัทร์  
4 นายประดิษฐ์  แสนมณี ส.อบต. ม.1 ประดิษฐ์  
5 นายวิรัตน์ คานกลาง ส.อบต. ม.3 วิรัตน์  
6 นายรัตนวุธ ชะนะหาญ ส.อบต. ม.4 รัตนวุธ  
7 นายอรรถพล  เพิ่มพูน ส.อบต. ม.5 อรรถพล  
8 นางจรัสศรี เอี่ยมมาลา ส.อบต. ม.6 จรัสศรี  
9 นางวาสนา   แป้นพยอม ส.อบต. ม.7 วาสนา  
10 นางนงเยาว์ เฉียบแหลม ส.อบต. ม.8 นงเยาว์  
11 นายอ่อนตา คูดงบัง ส.อบต. ม.9 อ่อนตา  
12 นายราวี หนูไธสง ส.อบต. ม.10 ราวี  
13 นายช านาญ ชนะหาญ ส.อบต. ม.12 ช านาญ  
14 นายพุฒ นาคเครือ ส.อบต. ม.13 พุฒ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ   สถิระนาคะภูมินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
2. นายปราโมช เครือพงษ์ศักดิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
3. นางสาวภัคพร กุลไธสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
4. นางจงกวย รอดไธสง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
5. นางสาวญนันทนิยา ศิลป์ประกอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
6. นางสาวจรรยารักษ์ ช านิกล้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายชรพล สุมชาวง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
8. นายอุทัย เดชพลกรัง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายศักรินทร์ อานไธสง   นายช่างโยธา 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.บ้านจาน และผู้เข้าร่วม         
      เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  
                                        1/2565 จากการตรวจสอบสมาชิกผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  
                                        จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบต่อไป    
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  เรียนท่านนายกฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ประธานสภาฯ                    วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ ที่ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะญัตติเรื่องของ

เงินของงบประมาณจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาในทุกๆด้าน 
ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อบต.ต่อไป ในวาระท่ี 1 นี้ ผมมีเรื่องจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ ดังนี้ 

   1. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วน 
ทั้งอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. พนักงานลูกจ้าง อบต. และ
พ่ีน้องประชาชน รวมถึงบุตรหลานนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้  
ที่บ้านกุดเทา หมู่ที่ 4 จึงขอขอบคุณทุกๆ ท่านไว้ด้วย 

   2. วันที่ 12 สิงหาคม 2565 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ภาคเช้ามีการท าบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มภาคเย็นมีการ 
จุดเทียนชัยวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลฯ ที่หอประชุมอ าเภอ 
พุทไธสง และเทศบาลต าบลพุทไธสง โดยทาง อบต.ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวแล้ว 

  3. เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทางอ าเภอได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ทั้ งภาคเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทางทีมงาน อบต. 
ก็มอบหมายให้ ผอ.กองการศึกษาฯ และคณะครูร่วมท าบุญตักบาตร  
ภาคสายที่หอประชุมอ าเภอพุทไธสง ปลัด อบต.ก็เข้าร่วมพิธี ในภาคตอน
เย็นท่านนายก อบต.บ้านจาน และคณะร่วมพิธีที่ส านักงานเทศบาลต าบล
พุทไธสงในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถือปฏิบัติอย่างสมเกียรติ 

  4. เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2565 งานประเพณีวิถีอีสาน
สืบสานวัฒนธรรมไทย ฮีต 12 คอง 14 ทาง อบต.บ้านจานก็ได้เข้าร่วม
กิจกรรมบุญเดือน 9 ในงานทั้ง 2 วัน จึงขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนไว้ 
ณ โอกาสนี้ด้วย 

  5. เรื่องจากการประชุมประจ าเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอ าเภอฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ อบต.บ้านเป้า สรุปได้ดังนี้ 

      - นายอ าเภอพุทไธสง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทุกองค์กร 
ที่ร่วมงาน ร่วมพิธี 

      - การจัดงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนชีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ก็ขอให้
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ด าเนินการจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ พิธีท าบุญตักบาตร 
พิธีทางศาสนา การจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและการวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวาย 
พระพรชัยมงคล 

      - การจัดกิจกรรมวันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2565 
      - การบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง 

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 
– 2569 

      - การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของ พรบ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 

      - การบริหารจัดการธนาคารน้ าใต้ดิน ขณะนี้ต าบลบ้านจาน 
ได้แค่ 6 บ่อ ถือว่าน้อยมากกว่าทุกต าบล 

      - มหกรรมอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 

      - ยอดจ านวนผู้บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
ในส่วนของต าบลบ้านจานมีผู้ร่วมบริจาค 10 คน จาก 244 คน ของทั้ง
อ าเภอ ถือว่าน้อยมาก 

      - ขอขอบคุณทีมงานป้องกัน นายปฐมพงศ์ ตันบุญเสถียร และ
ทีมงานจัดเก็บขยะที่ไปบริการฉีดน้ าล้างท าความสะอาดพระอุโบสถวัดบวร 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นการท าความดีถวายแม่ของแผ่นดิน        

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปี 2565 

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ในเรื่องของผลการ 
    นายก อบต.บ้านจาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี 2565 สรุปได้ดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดจากการปฏิบัติหน้าที่   100 คะแนน 
  2. ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ    100 คะแนน 
  3. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  100 คะแนน 
  4. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  100 คะแนน 
  5. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล   100 คะแนน 
  6. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต   100 คะแนน 
  7. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ   99.80 คะแนน 
  8. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  94.19 คะแนน 
  9. ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน   93.04 คะแนน 
  10 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  92.09 คะแนน  
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   คะแนนรวม 97.92 คะแนน 
   ระดับผลการประเมิน AA 
   อยู่ในระดับที่ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
  3.2 การด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 และการ

จ่ายขาดเงินสะสม 
      - การจ่ายขาดเงินสะสมปี 2565 อยู่ระหว่างด าเนินการทั้ง E 

และเฉพาะเจาะจง สามารถด าเนินการได้ 
      - การด าเนินการตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 2565

สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ   
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องด่วนเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2566 โดย นายก อบต.บ้านจาน 
นายแหวนชัย บุญเศษ   ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ประธานสภาฯ ได้เสนอญัตติว่าด้วยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 
เพ่ือบรรจุวาระการประชุมสภาในสมัยที่ 3 ในวันนี้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติ  
2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ นายก เสนอหลักการเหตุผลค าแถลงงบประมาณ 
ต่อสภาฯ ก่อนรับหลักการหรือไม่รับหลักการ ต้องให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ในขั้นตอนนี้ขอเชิญท่านนายก 
อบต.บ้านจาน 

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์     
    นายก อบต.บ้านจาน   
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านจาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

    1. สถานะการคลัง 
        1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ณ วันที่  30 กันยายน  

พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 47,718,823.57 บาท 
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      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 66,352,043.43 บาท 
      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,827,873.98 

บาท 
      1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้

เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
      1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 

โครงการ รวม 493,821.00 บาท 
       1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.1 รายรับจริง จ านวน 48,022,753.32 บาท ประกอบด้วย 
          หมวดภาษีอากร จ านวน 157,780.05 บาท 
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน   

55,389.65บาท 
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 130,281.56 บาท 
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 

      จ านวน 0.00 บาท 
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 81,060.00 บาท 
          หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 10,400.00 บาท 
          หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 20,276,082.07 บาท 
          หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน 27,311,759.99 บาท 
    2.2 เงินอุดหนุนที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 

1,481,364.00 บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 39,524,015.07 บาท ประกอบด้วย 
         งบกลาง  จ านวน 16,280,872.35 บาท 
          งบบุคลากร  จ านวน 14,249,397.00 บาท 
          งบด าเนินงาน จ านวน 4,650,475.72 บาท 
          งบลงทุน  จ านวน 2,503,150.00 บาท 
          งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,840,120.00 บาท 
          งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท  
    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

จ านวน 1,481,364.00 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 

4,850,000.00 บาท 
    2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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                              ค าแถลงงบประมาณ     
                   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
               อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
        

1. รายรับ       
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง      

  หมวดภาษีอากร 157,780.05 585,000.00 600,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 55,389.65 211,250.00 194,800.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 130,281.56 133,500.00 131,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 81,060.00 90,110.00 705,300.00 

  หมวดรายได้จากทุน 10,400.00 10,000.00 3,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 434,911.26 1,029,860.00 1,634,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,276,082.07 17,397,000.00 17,664,980.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,276,082.07 17,397,000.00 17,664,980.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 27,311,759.99 29,550,000.00 29,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

27,311,759.99 29,50,000.00 29,000,000.00 

รวม 48,022,753.32 47,976,860.00 48,299,080.00 
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        ค าแถลงงบประมาณ 

         ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

      อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 16,280,872.35 18,823,315.00 18,997,520.00 

  งบบุคลากร 14,249,397.00 16,336,040.00 15,548,560.00 

  งบด าเนินงาน 4,650,475.72 7,909,305.00 6,643,400.00 

  งบลงทุน 2503,150.00 2,980,600.00 5,118,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,840,120.00 1,927,600.00 1,991,600.00 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

39,524,015.07 47,976,860.00 48,299,080.00 
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                                              บันทึกหลักการและเหตุผล 

                 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

                อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
        

 

 ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,727,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 759,600 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,742,580 

  แผนงานสาธารณสุข 905,400 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 736,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,855,060 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,461,800 

  แผนงานการเกษตร 113,600 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 18,997,520 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 48,299,080 
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                          ข้อบัญญัติ 

                          งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

                         อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

          โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
6 พ.ศ.2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านจาน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอพุทไธสง 

  ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 48,299,080 บาท 

  
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 48,299,080 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,727,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 759,600 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,742,580 

  แผนงานสาธารณสุข 905,400 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 736,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,855,060 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,461,800 

  แผนงานการเกษตร 113,600 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 18,997,520 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 48,299,080 
 

 
 
 



10 
 

  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
 

 งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
 

 

  

      ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

    ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 
                   รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

                อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

        
         

         ประมาณการรายรับรวม
ทั้งสิ้น  

48,299,080 บาท แยก
เป็น 

    

รายได้จัดเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 600,000 บาท 

    ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 450,000 บาท 

    ภาษีป้าย จ านวน 150,000 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 194,800 บาท 

    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,500 บาท 

 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 100 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 130,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 1,000 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 6,000 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,200 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน จ านวน 3,000 บาท 

    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 3,000 บาท 
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    ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 33,000 บาท 

 
  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 3,000 บาท 

    
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 5,000 บาท 

    
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 2,000 บาท 

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

    ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 3,000 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 131,000 บาท 

    ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 1,000 บาท 

    ดอกเบี้ย จ านวน 130,000 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 705,300 บาท 

    ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 5,000 บาท 

    ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 200 บาท 

    ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 100 บาท 

    รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 700,000 บาท 

  หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท 

    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 3,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,664,980 บาท 

    ภาษีรถยนต์ จ านวน 250,000 บาท 

    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,000,000 บาท 

    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,800,000 บาท 

    ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 60,000 บาท 

    ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,648,000 บาท 

    ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 60,000 บาท 

    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 36,980 บาท 
  

       ค่าธรรมเนียมจะทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน   810,000บาท                  
 
                      รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน      รวม  29,000,000 บาท 
      เงินอุดหนุนทั่วไป                         จ านวน           29,000,000 บาท 
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ในส่วนของแผนงาน/โครงการอุตสาหกรรมและการโยธากองช่าง 
ที่ ส.อบต. ทุกท่านให้ความสนใจเป็ยนพิเศษนั้น เพราะเป็นโครงการที่ต้อง
น าเงินลงไปพัฒนาในหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน นั้น ปีนี้ตั้งไว้มากกว่าปี 
2565 สรุปได้คือ 

- ปี 2565 ตั้งไว้ 2,662,600.- บาท 
- ปี 2566 ตั้งไว้ 4,461,800.- บาท 
โดยสรุปในภาพรวมตามเอกสารทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

งบประมาณได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรน าเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้สภาพิจารณา
ตามระเบียบฯ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายเท่ากับรายรับในปี 2566 
จ านวนทั้งสิ้น 48,299,080.- บาท 

จึงน าเสนอต่อสภาแห่งนี้พิจารณา ส่วนรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป ตั้งแต่แผนงานงบกลาง แผนงานทั่วไปตั้งแต่หน้าที่ 10 ถึง
หน้าที่ 46 ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว ขอให้สภา อบต.บ้าน
จานได้พิจารณาต่อไป 

นายแหวนชัย บุญเศษ   ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีท่านนายก อบต.บ้านจาน ได้เสนอญัตติฯ 
    ประธานสภาฯ ต่อสภา อบต.บ้านจาน และได้เสนอหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2566 ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องตามวิธีการงบประมาณ ก่อนที่จะรับหรือไม่รับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติฉบับนี้ 

ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์  เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านจาน และสมาชิกทุกท่าน     
    ปลัด อบต.บ้านจาน  ในเรื่องของงบประมาณถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะมีกระบวนการขั้นตอน

มากเป็นพิเศษ มีระเบียบวิธีการปฏิบัติชัดเจน โดยสรุปผมขอท าความเข้าใจ
ดังนี้ 

  1. หลักการจัดท างบประมาณ 
      - มีระเบียบกฎหมาย 
      - มีหนังสือสั่งการ 
  2. แนวทางการจัดท างบประมาณ 
      - มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ยึดประโยชน์สาธารณะ 
      - ใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 
      - ใช้ฐานรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งจ่าย 
      - ควรตั้งงบประมาณแบบสมดุล 
      - มีความคุ้มค่าในผลสัมฤทธิ์ 
      - ยื่นญัตติให้สภา อบต.บ้านจาน พิจารณาภายใน 15 สิงหาคม

ของทุกปี โดยมีโครงการ แบบแปลน ประมาณค่าใช้จ่าย และร่างงบประมาณ 
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  3. ระเบียบที่เชื่อมโยงกับงบประมาณ 
      - มีจ านวนมากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  4. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
      - กฎหมายจัดตั้ง 
      - กฎหมายถ่ายโอนภารกิจ 
      - กฎหมายอ่ืนๆ เช่น พรบ.สาธารณสุข, พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า

,พรบ.ผู้สูงอายุ 
  5. หลักการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      - ใช้ตามอ านาจหน้าที่ 
      - ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
      - การใช้ดุลยพินิจ ต้องจ าเป็น ประหยัด เหมาะสม 
      - การใช้หลักธรรมาภิบาล 
  6. การจัดท าโครงการขอรับงบประมาณ 
  7. แผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
  8. กระบวนการและข้ันตอนการจัดท างบประมาณ 
      - ขั้นเตรียมการ ด าเนินการ สรุปผล 
  9. ปัญหาและอุปสรรคการจัดท างบประมาณ 
      - การตั้งงบประมาณนอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
      - ตั้งงบประมาณผิดจากการจ าแนกแผนงาน 
      - เขียนค าชี้แจงไม่ชัดเจนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
      - พ้ืนที่ก่อสร้างแบบแปลน ประมาณราคาค าชี้แจงขัดกับสภา

พ้ืนที่จริง 
      - พ้ืนที่ก่อสร้างบางแห่งต้องขออนุญาตเข้าใช้ก่อน 
      - โครงการบางประเภทเอื้อประโยชน์เฉพาะราย 
      - ตั้งจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั้งท่ีสามารถจัดท าเองได้ดีกว่า 
 กระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีวาระที่  

1 - 3  
ค าถาม กรณีที่ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณตั้งแต่วาระที่หนึ่ง 

วาระที่สอง และวาระที่สาม มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร และการ
พิจารณาวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หมายความว่าอย่างไร 

ค าตอบ กระบวนการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณตั้ง
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่การพิจารณาวาระที่หนึ่ง วาระที่สอง 
และวาระที่สาม มีข้ันตอนการพิจารณา ดังนี้ 

๑. การจัดท าร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพ่ือการลงทุนจะต้องอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาลและ อบจ.) หรือกฎหมาย
อ่ืนที่ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
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ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น 

๒. การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทั้งรายจ่ายประจ า 
และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานหรือที่เป็นการ
บริการสาธารณประโยชน์ โครงการต่างๆ จะต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แผน 5ปี )  มีความประสงค์จั ดท า โครงการปี ไหนต้องอยู่ ในแผน
ปีงบประมาณนั้น 

๓ .  ส ถ า น ที่ ด า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ  ต้ อ ง เ ป็ น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ หรือมีการยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ (แม้ว่ายังไม่จด
ทะเบียนแต่ต้องมีหลักฐานชัดเจน) หรือถ้าเป็นการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน
ให้เป็นภาระจ ายอม (ไม่ควรท าเพียงบันทึกตกลงระหว่างผู้รับสัญญาและ
เจ้าของ ให้เป็นภาระจ ายอมเพราะเป็นเพียงบุคคลสิทธิ ซึ่งอาจมีปัญหา
เปลี่ยนเจ้าของที่ดินภายหลังได้) 

๔. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(ปลัด มีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตาม
แบบ และหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนดตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย (๒) วิเคราะห์
งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ (๓) สั่งการ ควบคุม ก ากับ 
ดูแล เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และตามข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

5. เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณ
ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและ
จัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารห้องถิ่น อีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) ได้น้ าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม ตามข้อ ๒๓ วรรคสองแห่งระเบียบดังกล่าว 

6. ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย 
ต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ทันภายในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ตามข้อ ๒๔  
แห่งระเบียบดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ 
โดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 

๗. การจัดท าร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ต้องตั้งงบประมาณแบบสมดุลรายรับเท่ากับรายจ่าย 
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8. การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเสนอรายการ ปร.๔ และปร.5  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณาพร้อมกับร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย 

๙. การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอมา และตรวจเห็น
ถูกต้องตามระเบียบประชุมนี้แล้ว ต้องส่งส าเนาให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีประชุมเร่งด่วน  
ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนก าหนดเวลานัดประชุม  
ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบ (ท าเป็นหนังสือพร้อมระบุ
เหตุผล) ภายในเจ็ดวันนับแต่ที่ได้รับญัตตินั้น (ตามระเบียบข้อ 43)  

10. การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณจะต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ คือ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 
ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย หลักการของร่าง
ข้อบัญญัติและเหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 

วาระที่ ๑ ประธานสภาท้องถิ่นต้องเชิญผู้บริหารท้องถิ่น แถลง
หลักการและ เหตุผลรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยผู้บริหารท้องถิ่นแถลง
หลักการและเหตุผลแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือ (กรณี
นายกไม่ได้เข้าร่วมประชุม) ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ขี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้
ตามข้อ 56 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว หรือจะมอบหมายให้
ปลัด ชี้แจงรายละเดียดงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ก็ได้ ในฐานะที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้บังคับบัญชาปลัด แต่ต้องให้ประธานสภาอนุญาตด้วย 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงเสร็จแล้ว ประธานสภาต้องให้ที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว และเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ตามข้อ ๔๗ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 

กรณีที่สภาท้องถิ่นได้มีมติรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งข้อ ๔๙ ของระเบียบ มท .ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมดังกล่าว ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ล าดับต่อไปจะเป็นขั้นตอน
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ - ๗ คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเภท
สามัญ (เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น) ตามข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๑๕ และ
วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๑๐๗ ข้อ ๑๒ ข้อ ๘ และข้อ 
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๗๕ วรรคสาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว (ต้องเลือกทีละคน
เท่านั้น) 

เมื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่ ๒ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งรางข้อบัญญัตินั้น  
ตามข้อ ๔๕วรรคสาม และตามข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ดังนั้น ล าดับ
ต่อไปจะต้องให้ที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติไว้  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่ นบีบติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค าแปรญัตติ  
โดยก าหนดเป็นระยะเวลา กี่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลา
ใดในแต่ละวัน รามทั้งสถานที่ที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา (ข้อ ๔๙ ข้อ  
๕0 ข้อ ๑๑๐) 

ระยะเวลาของการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณนับแต่วันที่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการในวาระที่  ๑ และวันที่สภาท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ ๒ จนถึงวันที่มีการประชุมสภาท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ จะต้องใช้ระยะเวลารวม
อย่างน้อยก่ีวัน วิเคราะห์แล้วเห็นว่า 

วันที่  ๑ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในวาระที่ ๑ แล้วล าดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติสมาชิกสามัญ (เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่น
เท่านั้น) ไม่น้อยกว่า ๓ แต่ไม่เกิน ๗ คน และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม. นับแต่รับหลักการโดยให้สมาชิกก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน เช่น วันที่ ๑ ตั้งแต่
เวลา  08.30 - ๑๖ .๓0 น เป็น เวลาอย่ างน้อย  ๓ วัน  (นับรวม
วันหยุดราชการด้วย) และสภาท้องถิ่นจะไม่สามารถพิจารณาเรื่องร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นได้อีกในวันนั้นโดยสภาท้องถิ่นจะต้อง
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องถัดไป เมื่อสภาท้องถิ่นได้มีการประชุมสภา 
ในระเบียบวาระอ่ืนๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ ๑0๙ ให้เลขานุการสภา
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ - ๗ คน ประชุมต่อเพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

วันที่ ๒-๓-๔ และ ๕ คณะกรรมการแปรญัตติมารอรับค าเสนอ 
ค าแปรญัตติที่ห้องประชุมสภาท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่ า ๒๔ ชม.  
เช่น วันที่ ๒ - ๔ ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ วัน 
เมื่อคณะกรรมการได้รับค าเสนอค าแปรญัตติเสร็จแล้วให้ท าหนังสือเชิญ
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นายกฯ และสมาชิกสภาที่ เสนอค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม.  
ก่อนก าหนดเวลานัดประชุม ตามข้อ ๑๑๕ 

วันที่ ๖ คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ
โดยเชิญผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมขี้แจง เพ่ือรับ
ฟังเหตุผลและความจ าเป็นของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (โครงการ
ที่สมาชิกสภาเสนอค าแปรญัตติ หลักทางปฏิบัติ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ชี้แจงเสร็จให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรอด้านนอก
ห้องประชุม ล าดับต่อมาก็เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เสนอค าแปรญัตติชี้แจง
เพ่ือรับฟังเหตุผลเมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นชี้แจงเสร็จให้สมาชิกท้องถิ่นรอ 
ด้านนอกห้องประชุม ซึ่งในห้องประชุมจะเหลือเฉพาะคณะกรรมการแปร
ญัตติที่มีหน้าที่พิจารณาค าแปรญัตติและที่ส าคัญการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย (ตัดทิ้งทั้งโครงการ)  
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่น
ก าหนด ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง และห้ามไม่ให้แปร
ญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ยกเว้น อบต. เพราะมาตรา 87 วรรรคท้าย ห้ามมิให้สมาชิกสภา
แปรญัตติเพิ่ม) หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ตามข้อ 
๖0 และห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน  
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามกฎหมาย ตามข้อ ๖๑ 

กรณีที่คณะกรรมการแปรญัตติไม่ เห็นชอบตามสมาชิกหรือ
กรรมการที่เสนอค าแปรญัตติและมีมติเห็บชอบตามร่างเดิมของนายกฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องให้สมาชิกผู้นั้น มีสิทธิการสงวนค าแปรญัตติ 
และการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติด้วย (โดยให้สมาชิกสภา 
ที่เสนอค าแปรญัตติต้องท าเป็นหนังสือยื่นการสงวนค าแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย) และกรณีที่สมาชิกมีการสงวนค าแปรญัตติ
หรือการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติสมาชิกท่านนั้น จึงจะมีสิทธิ
ชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นและพิจารณาค าแปรญัตตินั้นตามข้อ ๕๑ ในวาระที่ 2 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติต้องรีบจัดท ารายงานการเสนอค าแปรญัตติ
ต่อประธานสภาท้องถิ่น และจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและ
ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน ค าแปรญัตติด้วย แต่ถ้าหาก
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบตามสมาชิกที่เสนอค าแปรญัตติขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินก็ตาม สมาชิกผู้นั้นก็ไม่ต้องสงวนค าแปร
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ญัตติแต่อย่างใด และสมาชิกผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิพูดในสภาวาระที่ ๒ แต่อย่างใด 
ในกรณีที่คณะกรรมการแปรญัตติมีมติคงร่างเดิมไว้ (ไม่มีการแปรญัตติลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงิน) ก็ต้องท ารายงานเสนอประธานสภา
ท้องถิ่น โดยเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมพร้อมทั้งบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

วันที่ ๗ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ตามข้อ ๕๐ 

วันที่ ๘-๙ สภาท้องถิ่นประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
วาระที่ ๒ ขั้นการแปรญัตติ และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น (ถ้าคณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติคงร่างเดิม และประธานคณะกรรมการแปรญัตติขี้แจงต่อที่ประชุม
เสร็จแล้ว ประธานสภาไม่ต้องขอมติสภาคงร่างเดิมอีกครั้ง ก็เข้าสู่วาระที่ ๓ 
ขั้นลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้เลย) ตามข้อ ๕๑ และเมื่อสภาท้องถิ่น
พิจารณาวาระท่ี 2 เสร็จแล้ว ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาต่อวาระที่ 3 ชั้นลงมติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้ในวันนั้น โดยประธานสภาไม่ต้องให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นอภิปราย (เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร) โดยขอมติที่ประชุมว่า จะเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

การแปรญัตติ 
๑) การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการ

ขอลดรายจ่าย (เช่น แปรญัตติลดรายจ่ายจาก ๑,0๐๐,00๐ บาท เหลือ  
0 บาท) หรือการขอลดจ านวนเงิน (เช่น แปรญัตติลดจ านวนเงินจาก  
๑,000,00๐ บาท เหลือ ๙๐๐,๐00 บาท) ที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ (ตามระเบียบ
ข้อ ๕๙) ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และ
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

๒) หลัก ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ข้อยกเว้น 
เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น (เฉพาะ เทศบาล/อบจ.  
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ (ตามระเบียบข้อ ๖๐) 
(แต่กรณีของสมาชิกสภา อบต.จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ หรือจ านวน 
ในรายการมิ ได้  แต่อาจแปรญัตติ ได้ ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย  
ตามมาตรา ๘๗ วรรคท้าย แห่งต าบลและอบต. พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ) 

๓) ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้และรายจ่ายซึ่งเป็น
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย (กรณีเงินโบนัสถือว่าไม่ใช่รายจ่ายตาม
กฎหมายจึงสามารถตัดทิ้งได้) 
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ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด (ตามระเบียบข้อ ๖๑) 

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ จะเป็นขั้นตอนและกระบวนการแปรญัตติ
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นต้องเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้อ่านสรุปรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามร่างเดิมและที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะ 
ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนตามระเบียบ ข้อ ๕๐ และข้อ 
๕๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้มีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม 
ในขั้นแปรญัตติได้แก่ สมาชิกสภาที่สงวนค าแปรญัตติ การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ และผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรก็ตามหากที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนสมาชิกสภาท่านอ่ืนย่อมสามารถเสนอ
ค าแปรญัตติได้ เช่น 

นายกได้เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามัคคี ๑ ถนน
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร... เป็นเงิน ๑,๐๐๐,00๐ บาท ต่อมา  
มีสมาชิกนาย ก. แปรญัตติลดจ านวนเงินเหลือ ๘๐๐.๐0๐ บาท และนาย 
ข. ขอลดรายจ่าย (ตัดทิ้งทั้งโครงการ) เหลือ 0 บาท ส่วนนาย ค.แปรญัตติ
รายจ่ายเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็น ๑,๒๐๐,0๐๐ บาท (ห้ามไม่ให้แปรญัตติ
รายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากบริหารท้องถิ่น 
(ยกเว้น อบต. เพราะมาตรา 87 วรรคท้าย ห้ามมิให้สมาชิกสภาแปรญัตติ
เพ่ิม) หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ตามข้อ ๖0 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว แต่ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
มีมติคงร่างเดิมจ านวน ๑ ล้านบาท ต่อมานาย ก. นาย ข.และนาย ค. ยังติด
ใจเนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นด้วยความเห็นของตนนาย ก. 
นาย ข. และนาย ค. จึงได้ยื่นสงวนค าแปรญัตติเพ่ือใช้สิทธิ์ในการชี้แจง 
ต่อสภาท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติอ่านรายงานการ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยตามล าดับ 
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเชิญนากยกในฐานะ
ผู้แถลงงบประมาณรายจ่ายชี้แจงก่อน แล้วเชิญ นาย ก. นาย ข. และนาย 
ค. ทีละคน เพ่ือชี้แจงตามล าดับ เสร็จแล้วประธานสภาท้องถิ่ นต้องให้ 
ที่ประชุมสภาลงมติ ซึ่งจะมีการลงมติแบ่งเป็น ๔ กรณี ดังนี้ ๑. ที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับนายกและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่าง
เดิมไว้ขอให้ยกมือ ๒.ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกนาย ก. แปรญัตติ 
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ลดจ านวนเงินเหลือ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ ๓. ที่ประชุมเห็นชอบ
ตามที่สมาชิกนาย ข. ขอลดรายจ่าย (ตัดทิ้งทั้งโครงการ) เหลือ 0 บาท 
ขอให้ยกมือ ๔. ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกนาย ค. แปรญัตติรายจ่าย
ขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเดิมรายจ่าย เป็น ๑,๒0๐,๐0๐ บาท ขอให้ยกมือ โดยมติที่
ประชุมถือเสียงข้างมาก และให้พิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติเท่านั้น ถ้ามีการแปรญัตติแค่โครงการเดียวโครงการอ่ืนไม่ต้อง
พิจารณาให้ประธานสภาพิจารณาวาระท่ี ๓ 

ในกรณีที่มีการแปรญัตติจ านวนหลายรายการหรือหลายโครงการ 
และเป็นเงินจ านวนหลายล้านบาท ซึ่งที่ประชุมต้องการให้พิจารณาการ 
แปรญัตติในคราวเดียวกันนั้นโดยไม่พิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติก็ย่อมได้ ถ้าท่ีประชมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

กรณีที่คณะกรรมการแปรญัตติมีมติคงร่างเดิมและไม่มีสมาชิก
สงวนค าแปรญัตติเมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติอ่านสรุปรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติตามร่างเดิม และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
แล้ว ประธานสภาไม่ต้องขอมติสภาให้คงร่างเดิมอีกครั้ง ให้ประธานสภา
พิจาณาวาระที่ ๓ 

วาระที่  3 ชั้นเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มติของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติว่า "เห็นชอบ" 
หรือ "ไม่เห็นชอบ " 

เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาวาระที่ ๒ เสร็จแล้ว ให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาต่อวาระที่ ๓ ขั้นลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้ในวันนั้น  
โดยประธานสภาไม่ต้องให้สมาชิกสภาท้องถิ่นอภิปราย (เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร) โดยขอมติ 
ที่ประชุมว่าจะเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบให้ตราเป็นร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 

จึงน าเรียนต่อสภา อบต.บ้านจาน แห่งนี้ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด และให้ท่านประธานสภา อบต.บ้านจาน 
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่านคงได้รับทราบรายละเอียดโดยสมบูรณ์    
    ประธานสภาฯ  แล้ว วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   - หากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว (ข้อ 47) 
     - วาระที่ 1 จะมีการลงมติว่าจะรับหลักการ (ข้อ 49) หรือไม่รับ

หลักการ (ข้อ 48) แห่งร่างข้อบัญญัตินี้ 
   - ให้ที่ประชุมสภา อบต.บ้านจาน ปรึกษาในเรื่องหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานนี้หรือไม่ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการ 
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   การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  วาระต่อไปผมใคร่ขอท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกทุกท่าน โดยขอ  

ประธานสภาฯ  สรุปกระบวนการตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในส่วน
ของสภาฯ ดังนี้ 

 
๑. เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ (มาตรา ๗๑,๘๗) 
2. การประชุมสภาเพ่ือพิจาณาร่างข้อบัญญัติฯ ถูกต้องหรือไม่ 
    - เรียกประชุมในสมัยถูกต้องหรือไม่ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
    - การเสนอญัตติถูกต้องหรือไม่ คือเสนอโดยนายก 
    - การบรรจุญัตติในวาระถูกต้องหรือไม่ ประธานสภาฯ เป็นผู้
บรรจุในวาระสั่งการให้เลขานุการสภาฯ บรรจุ 
    - การนัดประชุมและการส่งร่างงบประมาณฯ เป็นไปตาม

ระเบียบหรือไม่ส่งก่อนไม่น้อยกว่า ๓ วัน เว้นแต่เหตุเร่งด่วน 
* การก าหนดห้วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔

ชั่วโมง (ก าหนด ๓ วันๆละ ๘ ชั่วโมง ในเวลาราชการ) ในส่วนของ  
อบต.บ้านจาน ก าหนดในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

* การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ด าเนินการเลือกทีละ ๑ 
คน จนครบจ านวนตามที่ก าหนด ๓ - ๗ คน 

    - การเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เลขานุการ 
สภาฯ เป็นผู้นัดและเปิดประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    - การรับค าเสนอแปรญัตติ ต้องมีหลักฐานการมาปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

    - การประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ ต้องมีการเชิญผู้บริหาร
ท้องถิ่นมาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เสมอและเชิญเฉพาะสมาชิกที่เสนอค า
แปรญัตติมาชี้แจง 

    - รายงานของคระกรรมการแปรญัตติ ต้องมีการระบุได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดบ้าง มติผลการแปรของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เป็นประการใด การสวงนความเห็นของคณะกรรมการ การสงวนค าแปร 
(ข้อ ๕๐) และรายงานต่อประธานสภาฯ 

    - ส่งรายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า ๒๔
ชั่วโมง (ก าหนดส่งในวันที่ 19 สิงหาคม 25๖๕) 

๓. การประชุมพิจารณาในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  โดยให้
เรียงล าดับตามข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้แก้ไขเท่านั้น 

จึงน าเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านได้รับทราบและ 
ถือปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้เลือกกรรมการแปรญัตติ 3 คน 
  ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
 



22 
 

 
1. ผู้เสนอ นางนงเยาว์ เฉียบแหลม  ส.อบต. ม.8 

                 ผู้ถูกเสนอ นางวาสนา แป้นพะยอม ส.อบต. ม.7 
   ผู้รับรอง 1. นางจรัสศรี เอี่ยมมาลา 
     2. นายพุฒ นาคเครือ 
   2. ผู้เสนอ นายวิรัตน์ คานกลาง 
       ผู้ถูกเสนอ นายรัตนวุธ ชะนะหาญ 
    ผู้รับรอง 1. นายราวี หนูไธสง 
     2. นายอรรถพล เพ่ิมพูน 

3. ผู้เสนอ นายอ่อนตา คูดงบัง 
       ผู้ถูกเสนอ นายวิรัตน์ คานกลาง 
    ผู้รับรอง 1. นางนงเยาว์ เฉียบแหลม 
     2. นางวาสนา แป้นพยอม 

  สรุปผู้ ที่ ได้ รั บความไว้ ว าง ใจให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในปีงบประมาณ 2566 นี้ มี 3 ท่าน คือ 
   1. นางวาสนา แป้นพะยอม 
   2. นายรัตนวุธ ชะนะหาญ 
   3. นายวิรัตน์ คานกลาง 
  ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่านปลัดจะได้เชิญ
ประชุมอีกครั้งเพ่ือเลือกประธานคณะท างานและวางกรอบในการท างานต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ    
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ก่อนอื่นใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน 
    นายก อบต.บ้านจาน ที่ให้ความสนใจ ให้ความส าคัญของงบประมาณปี 2566 และขอสรุป 

ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  - เรื่องการปลูกต้นไม้ที่ หมู่ที่ 4 จากความคิดเล็กๆ ก็กลายเป็นการ

ด าเนินการที่ใหญ่โตมีทุกภาคส่วนมาร่วมงาน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วย 

  - งานประเพณีวิถีอีสาน ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกคน ว่าจะเป็น
กิจกรรมใดๆ  เช่น การผูกผ้า การตกแต่ง ขบวนรถ หรือพ่ีน้องที่มาร่วม
กิจกรรมถือว่าเป็นเรื่องดี และไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต. แต่ประการใด 

  - ในเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆ ในบางรายการของค่าใช้จ่าย 
ก็ต้องมีการบูรณาการ มีการโอนเปลี่ ยนแปลงงบซึ่ งขณะนี้ก็ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณแล้ว 

  - เรื่องวัสดุอุปกรณ์ของรถดับเพลิงหรือยานพาหนะอ่ืนๆ คงต้องมี
การตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บางครั้งต้องบูรณะซ่อมแซม 
หรือหามาเพ่ิม 

  - แผนงานโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 2 จะหาวิธีการแก้ไขให้ต่อไป 
  - เรื่องอ่ืนๆ ก็ให้สอบถามได้โดยตรง 
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  - เรื่องเพ่ิมค่าตอบแทน ส.อบต. คงต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณา
หรือผลประการใดจะแจ้งให้ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะข้อ    
    ประธานสภาฯ  ราชการอ่ืนๆ ในวาระนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม

ประชุมสภาฯ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการในวันนี้ ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มี
ปัญหาใด ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 12.40 น. 

 

ว่าที่ ร.ต.      วิทยภัทร ์      ผู้จดบันทึกการประชุม 
                          (วิทยภัทร์ สมุติรัมย์) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภา อบต.บ้านจาน 
 
                (ลงชื่อ)          วาสนา               

             (นางวาสนา แป้นพยอม)           
                ส.อบต. ม. 7  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม                         
 
       (ลงชื่อ)        อรรถพล      

                     (นายอรรถพล เพ่ิมพูน)       
                     ส.อบต. ม.5 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

               (ลงชื่อ)          ช านาญ      
                     (นายช านาญ ชนะหาร)       
                     ส.อบต. ม.12 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

       (ลงชื่อ)      แหวนชัย      
                           (นายแหวนชัย บุญเศษ)       
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน/ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

 


