
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
สมัยสามัญที่ 3/2563  

ครั้งที่ 2 
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

........................................................ 
จ านวนผู้มาประชุม   12 คน 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม     - คน   
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธนกร         อินทร์เจริญ ประธานสภาอบต. ธนกร       อินทร์เจริญ  
2 นายผดุงศักดิ์    พวงมาล ี รองประธานสภาอบต. ผดุงศักดิ์    พวงมาล ี  
3 นายศุภโชค       ประสพพฤกษ ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 ศุภโชค      ประสพพฤกษ์  
4 นางระเบียบ      สะราค า สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 ระเบียบ     สะราค า  
5 นายมนตรี        ชนะสินธุ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2 มนตรี       ชนะสินธุ์  
6 นางแตงกวา     ทองรอด สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 แตงกวา     ทองรอด  
7 นางสุวรรณา    ทองรอด สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 สุวรรณา   ทองรอด  
8 นางดวงทิพย์    รัตนเจียม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 ดวงทิพย์   รัตนเจียม  
9 นายพลรบ        แย้มฉวาก สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 พลรบ      แย้มฉวาก  
10 นางอณุรดี        สัมฤทธิ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10 อณุรดี       สัมฤทธ์ิ  
11 นายสายันต์      สิทธิน้อย สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สายันต์     สิทธิน้อย  
12 นายสมุทร       สะอาดพุ่ม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สมุทร       สะอาดพุ่ม  

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ    เพ็งผล รองนายก อบต.เขาพระ ประเสริฐ   เพ็งผล  
2 นายสงบ         วัชราไทย รองนายก อบต.เขาพระ สงบ         วัชราไทย  
3 นางสาวน้ าผึ้ง   แก้วเจริญไพบูลย ์ เลขานุการนายกอบต.เขาพระ น้ าฝึ้ง       แก้วเจริญไพบูลย ์  
4 นายวิทมนตร์    กิริวรรณา ปลัด อบต. เขาพระ วิทมนตร์    กิริวรรณา  

 
เปิดการประชุมเวลา  10.00 น. 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เชิญประธานสภา 
เพ่ือด าเนินการประชุมเวลา  10.00 น. 
-เลขานุการสภาอบต. -ตามข้อ 25 ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2554) เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบ 
รายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุมให้เลขานุการสภาให้สัญญานเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม 



ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ประธานสภา  - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2. การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 11) 
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4) 
4. การรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 

-ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
- ประธานสภา -ให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุมสภาครั้ งที่แล้ว  โ ดย

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวแล้ว  พร้อม
นี้ขอให้สมาชิกสภาอบต.ท่านใดประสงค์จะแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อเท็จจริงในการประชุมสภา
หรือไม่  

- ที่ประชุม - ไม่มี 
- ประธานสภา - ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ต้องพิจารณา 
 1.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ประธานสภา - ตามที่สภาอบต.เขาพระ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2563 นั้น  ที่ประชุมสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 2564 แก่คณะกรรมการ
แปรญัตติ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวม
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชม.นับตั้งแต่สภามีมติรับหลักการ  ปรากฏว่าถูกต้องและไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

 แปรญัตติ 
- ประธานสภา - ตามข้อ 63-65 ระเบียบมท.ว่าด้วยการประชุมฯ ให้สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ก็ให้

สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบที่ก าหนด 
 -สอบถามต่อที่ประชุม สมาชิกสภาท่านประสงค์จะอภิปราย/กระทู้อ่ืนอีกหรือไม่ 
- ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดประสงค์ขออภิปราย/กระทู้ 

ลงมติ 
 ประธานสภา -  ตามข้อ 52 แห่งระเบียบ มท ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรฯ พ.ศ.2541 (แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2543) ขอมติที่ประชุมสภา ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม ่



-ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ประธานสภา - แจ้งต่อเลขานุการสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพ่ือจัดท าเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เสนอนายอ าเภอเดิมบางนางบวช เพ่ืออนุมัติ และ
ประกาศใช้ตามระเบียบฯต่อไป 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ - รับทราบ 

2.การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 
-ปลัดอบต.  เสนอบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 11) ตาม

ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 
27 (ปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 1) 

-ประธานสภา - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาเอกสารการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ครั้งที่ 1 และไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น 

-ประธานสภา -ขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  (ครั้งที่ 11) 
 -ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ 

 3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 
-ปลัดอบต.  เสนออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 
ข้อ 29 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 2) 

-ประธานสภา - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 
4 และไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น 

-ประธานสภา -ขอมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 ครั้งที่ 4 

-ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ  

 4. รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
-ประธานสภา อนุญาตให้ปลัดอบต./เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียด 
-ปลัดอบต. ต้นเรื่อง 



 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการศาสนา
วัฒนธนรรมและนันทนการ งานกีฬาและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์กีฬา  รายการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กีฬาหมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ ตั้งไว้ จ านวน 252,000 บาท 

 ข้อเท็จจริง 
 1.ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณการรายรับ ตามสถานะทางการคลัง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 พบว่ามีงบประมาณเพียงพอสามารถด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได ้
2.พิจารณากระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คาดว่าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561) ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
เสนอเพ่ืออนุมัติ 

  เสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธนรรมและนันทนการ งานกีฬาและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์กีฬา  รายการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กีฬาหมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ ตั้งไว้ จ านวน 252,000 บาท 

  (รายละเอียดเอกสารแนบพร้อมการประชุมนี้) 
-ประธานสภา -ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณพ.ศ.2563 

ตามเอกสารที่เสนอ 
-ที่ประชุม -มีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติอ่ืน 
- ประธานสภา - สอบถามต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามรายละเอียดอ่ืนอีก

หรือไม่ 
-ที่ประชุม - ไม่มี 
- ประธานสภา - เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 

                     ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 
 



       วิทมนตร์  กิริวรรณา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายวิทมนตร์  กิริวรรณา )  

                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2563      เห็นว่าถูกต้อง 

         มนตรี  ชนะสินธิ์  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
     ( นายมนตรี  ชนะสินธิ์ ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 2 

                                                    ระเบียบ  สะราค า  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             ( นางระเบียบ  สะราค า ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 1 

                                                   ดวงทิพย์  รัตนเจียม  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             ( นางดวงทิพย์  รัตนเจียม ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 7 

 รายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ในการประชุมสมัยสามัญที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

                                                    ผดุงศักดิ์  พวงมาลี  ผู้รับรอง 
             ( นายผดุงศักดิ์  พวงมาลี ) 
                                  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


