
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันพุธที่  11  สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น.  
ณ   องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย   อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

----------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายมนตรี   ธาราจ ารัสสุข  ประธานสภาฯ อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
2. นายวิฑูรย์   โชคสุวรรณคีรี  รองประธานสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
3. นายวิชัย    ตระสักกานน      สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  1  
4. นายวิทยา   ถาวรสิงขร   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2  
5. นายสรพงษ์  ธาราหรรษา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  
6. นายอินทร   วัฒนเลิศกิจ   สมาชิกสภาฯ  หมูที่  3  
7. นายวัชสันต์ ชวลิตกิจสถาน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4  
8. นายบุญชัย   กวินกตเวที  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  
9.นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  
10.ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จี้ปุ๊ด  เลขานุการสภาฯ  

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายธีรพงษ์ ดีเลิศวุฒิกร  นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
2. นายวิรัตน์        ขจรกิตติกุล  รองนายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
3. นายพงษ์สิทธิ์ ธูปประโคม  รองนายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
4. นายวีรชาติ อารีกันทร  เลขานุการนายก อบต.  
5. นางสาวสุรีย์รัตน์ นันตา   เจ้าพนักงานธุรการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)  
6. นางสาวอรุณรัตน์  วัฒนไกรลาศ  นักจัดการงานทั่วไป  
7. นายวสันต์          ขัตติวงค์   นายช่างโยธาฯ  
10.นายธาวิน          ระวังการ         เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)  
13. นายธนชัย          สะอาดรักธรรม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  

 
-/ เมื่อที่ประชุม....... 
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    - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จี้ปุ๊ด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล               ขุน
แม่ลาน้อย เลขานุการสภา ฯ ได้กล่าวรายงานแจ้งมีผู้เข้าประชุม 9 ท่าน  เมื่อถึงเวลาครบองค์ประชุม พร้อมได้เชิญ 
นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยท าหน้าที่             เป็นประธานสภา
ฯ และได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 



ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2564)  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู้ถาม  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  พิจารณา (ญัตติร่างข้อบัญญัติ 2565)  
  5.1 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  

5.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  - ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีเพื่อทักทายสมาชิกสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
   - ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย เมื่อวันที่                  6 

กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี            พ.ศ.
2564 ก าหนดให้มีการประชุมสภา ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564ไม่เกิน 15 
วัน นั้น   

   - สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงก าหนดให้มีการประชุมสภา   (ครั้งที่ 
1) ในวันจันทร์ที่ 11  สิงหาคม 2564 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระแรก) ขั้นรับหลักการ   

   - พร้อมได้แจ้งจ านวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด  9  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม    
  - บัดนี้ จึงขอเปิดการประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี พ.ศ.2564  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (ในวาระแรก) ขั้นรับหลักการ  และระเบียบวาระอ่ืน ๆ ต่อไป  

ที่ประชุม   ทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ (ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564)  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองเป็นเสียงเอกฉันท์ 8 เสียง งดออกเสียง(ประธานสภา)                              1 

เสียง   
    - รับรองโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

-/ ระเบียบวาระท่ี3........ 
 

3 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู้ถาม  
  -ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.  2565  
   5.1 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จะด าเนินการพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 105             จึงต้อง



มีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ในการนี้เชิญเลขานุการ
สภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ ทราบต่อไป  

เลขานุการสภา  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
พ.ศ.2547 ข้อ 105 และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ข้อ (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ข้อ 109   

    วรรคสอง “ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ “  
          วรรคสาม “ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุม  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”  
 หน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ๆ ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
  (ข้อ 50) เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า    ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน  
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 วรรคสอง  “ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย              
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับไปแล้วนั้น ต่อไปจึงขอให้ท่านสมาชิกในที่
ประชุมได้ท าการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่าจะมีคณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวนกี่ท่าน คือไม่น้อยกว่าสามคนแต่ ไม่ เกินเจ็ดคน และเห็นควรเป็น
คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ  ขอเชิญเสนอพร้อมผู้รับรองอย่างน้อย
สองคนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  และก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาฯ รับหลักการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   

           - ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3 - 7 คน                    
และผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  

เลขานุการสภาฯ   - นับองค์ประชุมครบ ขอให้สมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติครับ และให้เลือกไปที
ละคน 

นายวิชัย  ตระสักกนน   - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติ 3 คน                 
(ส.อบต.ม.1)            
ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 



    -ตามท่ีท่านวิชัยฯ ส.อบต.หมู่ 1 เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เป็นกรรมการแปรญัตติ ชื่อที่เสนอจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย
สองคน 

    -ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอเชิญครับ 

นายสรพงษ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสรพงษ์ ธาราหรรษษ ส.อบต. หมู่ที่ 3         ขอ
เสนอชื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายวิฑูรย์ โชคสุวรรณคีรี ครับ  

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 1. นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   ส.อบต. หมู่ที่ 5  
      2. นายวิทยา   ถาวรสิงขร        ส.อบต. หมู่ที่ 2  
   - ไม่ทราบว่าใครจะเสนอท่านใดอีก 
    -หากไม่มีเป็นอันว่า นายวิฑูรย์ โชคสุวรรณคีรี ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นคนที่ 1 

ประธานสภาฯ    ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญครับ 
นายวิทยาฯ ส.อบต.ม.2  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวิทยา  ถาวรสิงขร ส.อบต. หมู่ที่ 2                     ขอ

เสนอชื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 5 นายบุญชัย  กวินกตเวที   
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ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
    ผู้รับรอง  1. นายวิชัย  ตระสักกานน  ส.อบต. หมู่ที่ 1      2.นาย

วิฑูรย์  โชคสุวรรณคีรี ส.อบต. หมู่ที่ 1  
   - ไม่ทราบว่าใครจะเสนอท่านใดอีก 
   - หากไม่มีเป็นอันว่า นายบุญชัย  ถาวรสิงขร ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นคนที่ 2 

ประธานสภาฯ    -   ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอเชิญครับ 
นายอินทรฯ ส.อบต.ม.5  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอินทร  วัฒนเลิศกิจ  ส.อบต. ขอเสนอชื่อ  ส.

อบต.หมู่ที่ 3  นายสรพงษ์  ธาราหรรษา  

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
    ผู้รับรอง  1.นายบุญชัย  กวินกตเวที   ส.อบต. หมู่ที่ 5 
      2.นายวิทยา  ถาวรสิงขร  ส.อบต. หมู่ที่ 2 
   -ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนอผู้ใดอีก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
   - ถ้าไม่มีเป็นอันว่า  นายสรพงษ์  ธาราหรรษา เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
   - มีใครจะเสนอท่านใดอีก 
   - ถ้าไม่มี ผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ ครับ  
   1. นายวิฑูรย์  โชคสุวรรณคีรี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ      
                               คนที่ 1 
   2. นายบุญชัย  กวินกตเวที ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
                               คนที่ 2 
   3. นายสรพงษ์  ธาราหรรษา ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
                               คนที่ 3 



   - ต่อไปให้ที่ประชุมสภาฯ ให้ขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ  เสนอครับ 

 

นายสรพงษ์ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 13 
สิ งหาคม 2564  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  เ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรค 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

 
-/ จะพิจารณา...... 
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          จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น เพ่ือน าเสนอค าแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ 
เพ่ือเสนอสภาฯ ในวาระต่อไป ซึ่งจะมีการเลือกประธานคณะกรรมการฯและเลขาฯ แปร
ญัตติ   

ประธานสภาฯ   ในวาระนี้ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ จะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอ
เชิญครับ  

   - หากไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ ก าหนดให้ระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 หลังจากปิดปะชุม         ซึ่งไม่
น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554         จึงขอให้สมาชิกฯ
ได้รับทราบ  และยื่นค าแปรญัตติตามระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือจะได้ด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติ  ชุดใหม่นี้ ขอให้บันทึก
การประชุมของคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจนในเรื่องของญัตติ ที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้
อภิปรายค าแปรญัตติของเรื่องต่างๆ ในขั้นรับหลักการตามเหตุและผลที่ได้เสนอไว้ เพ่ือ
สภาฯจะได้ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณา ในวาระท่ี  

ประธานสภาฯ  - ตามที่สมาชิกฯได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วนั้น  กระบวนการ 
ต่อไปก็จะได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตามข้ันตอนต่อไป 

ทีป่ระชุม   ทราบ  
ประธานสภาฯ   ด้วยขณะนี้ได้มีการประชุมสภาผ่านมาเนิ่นนานกันแล้ว และได้ถึงเวลาพักเที่ยงเพ่ือ 

รับประทานอาหารกลางวัน จึงเห็นสมควรมีการพักประชุมสภาในช่วงเช้าไว้เพียง
เท่านี้ก่อน ขอเชิญชวนสมาชิกสภาทุกท่านได้พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
ในการนี้ขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาญัตติที่ยังคงค้างพิจารณาตามระเบียบวาระ 
การประชุมในช่วงบ่าย โดยให้มาพร้อมเพรียงกัน เวลา13.00 น. 

เวลา   12.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
--------------------------------------------------------------------------- 

-/ เวลา 13.00 น...... 
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เวลา 13.00 น.   เริ่มประชุมสภา 
   เมื่อสมาชิกสภาได้มาพร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือประชุมตามระเบียบวาระ ประธานสภา

ได้กล่าวเปิดประชุมรอบบ่ายเพื่อพิจารณาญัตติที่ค้างพิจารณาต่อไป  
ประธานสภา   5.2  พิจารณาร่ า งข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ                

พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ   
  -เชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ   การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือผู้บริหารได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายแต่ละปี ขอชี้แจงระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 25  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปี
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  
“ข้อ 22”  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณรายรับ – รายจ่ายและให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ  ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
“ข้อ 23”  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิ เคราะห์           
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง  เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          พ.ศ.
2547  “ข้อ 45 วรรคสาม “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

-/ ข้อ 47 ในการ..... 
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 “ข้อ 47”  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติ



ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการได้  
 “ข้อ 49”  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้ว         ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุม
สภาจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นราย 
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  (ข้อ 50) เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  “ข้อ 52” การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

 
-/ ประธานสภา..... 
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ประธานสภาฯ      ต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย                     
      น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุม  

นายก อบต.        เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการ            บัดนี้ 
ถึงเวลาจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2564  
ต่อสภา 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น  ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา              
และสมาชิก สภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและนโยบาย
การด าเนินงานงบประมาณ 2564  ตามรายละเอียดเอกสารที่แจกให้นี้  
-รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2565           

เหตุผล 
- เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565              จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   ต่อสภาองค์การ



บริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยซึ่งได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ 23,762,430.- บาท และ
ประมาณการรายจ่าย 23,762,430.- บาท รายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายฯ 2565เอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ ในที่ประชุม
ตามนี้แล้ว 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30กันยายน 2564  อบต.ขุนแม่ลาน้อย                  
มีสถานะการเงินดังนี้   

1. เงินฝากธนาคาร จ านวน  …………………………………….   บาท  
2. เงินสะสม         จ านวน  …………………………………...   บาท  
3. ทุนส ารองสะสม  จ านวน  …………….……………………..   บาท  

                      การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 
    1. รายรับจริง จ านวน  ……………………………….  บาท   
    2. รายจ่ายจริง จ านวน ……………………………….  บาท   

3. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  
0.00 บาท  

    4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  0.00 บาท  
    5. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

- องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือด าเนินการตามภารกิจจากรัฐบาล 

-/ จึงได้จัดท า....... 
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- จึงได้จัดท าได้จัดท าเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ขึ้น เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  โดยตั้งจ่าย
งบประมาณทั้ งสิ้ นจ านวน 23,762,430. -  บาท  และรายรับตั้ ง ไว้  
23,762,430.- บาท แยกเป็นรายละเอียดตามแผนงานดังต่อไปนี้ 

ก.  ด้านบริหารทั่วไป 
   1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม  8,989,620.00  บาท 
   2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม        ..........................   บาท 

ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   1.แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  2,598,560.00  บาท 
   2.แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม          285,000.00  บาท 
   3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์  ยอดรวม               -                บาท  
   4.แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม     3,553,520.00 บาท 
    5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม               -           บาท   
     6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ยอดรวม 370,000.00 บาท  
    ค.  ด้านการเศรษฐกิจ  
   1.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ยอดรวม     ............................. บาท  
   ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
   1.แผนงานงบกลาง   ยอดรวม   ............................. บาท       

- เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณา
เห็นชอบต่อไป   
-ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้แนบเอกสารโครงการที่จะบรรจุไว้ ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2565 พร้อมเอกสารประกอบแนบโครงการ
มานี้ด้วยแล้ว สมาชิกสภาทุกท่านสามารถพิจารณาตามเอกสารโครงการที่แนบมานี้ได้
เลยครับ   

ประธานสภาฯ ในสภาท่านใดมีอะไรจะอภิปรายเพ่ิมเติม / เสนอแนะ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่า 
เห็นชอบในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  ว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

-/ รายจ่ายฉบับนี้...... 
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  รายจ่ายฉบับนี้  หรือไม่  ขอให้สมาชิกยกมือ ถ้าเห็นชอบในหลักการข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โปรดยกมือพ้นศีรษะ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 - ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง 

               -ประธานสภางดออกเสียง 1 เสียง   

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอเชิญเลขานุการได้ชี้แจงระเบียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ว่าที่ร้อยตรีเกษม  - ผมขอชี้แจงในเรื่องขั้นตอนของระเบียบฯ ในการประชุมให้สมาชิกและคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบดังนี้   

   ในการนัดประชุมระหว่างสมัยประชุมให้ท าหนังสือ  หรือจะบอกนัดในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นก็ได้  โดยให้นัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วัน             (ตามระเบียบ 
ข้อ 22 ,23)  ในการประชุม  
“ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ             
วรรคสอง ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และใน
การพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   
“ข้อ 47” ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในการหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์     แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่ 1  สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้  

มติที่ประชุมสภา  -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพื่อทราบ  
ประธานสภา   5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้ งที่ 2) เพื่อพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564            (ขั้นแปร



ญัตติ) และ (ขั้นให้ความเห็นชอบ) ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
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 เลขานุการสภา   -นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ            ที่

ค้างพิจารณาวาระ ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และสมัยที่ 3  ขั้นให้ความเห็นชอบตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ในวันจันทร์ที่ 16  สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย   

ที่ประชุมสภา   รับทราบ/เห็นชอบ/ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาและท่านใดที่จะมีเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอปิด

การประชุมสภาสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจ าปี พ.ศ.2565 ไว้เพียงเท่านี้   

 ปิดประชุม  เวลา  16.30 น. 

 

 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี              ผู้บันทึกรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (เกษม  จี้ปุ๊ด)                                           (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขุนแมล่าน้อย        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนุแม่ลาน้อย 

 

 

 

 

 

 

 



ตรวจถูกต้อง 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้         
เมื่อวันที่  11  เดือน สิงหาคม 2564   เห็นว่าถูกต้องแล้ว 

                                ลงชื่อ                                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                       ( นายวิฑูรย์  โชคสุวรรณคีรี) 
 
                                ลงชื่อ                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    
                                         ( นายวิชัย  ตระสักกานน) 
 
                               ลงชื่อ                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายสรพงษ์  ธาราหรรษา)  
 
 
การรับรองรายงานการประชุม 

.........................................รับรอง.............................................................................. ......................... 

   (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
    (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  


