
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2564 
--------------------------------- 

 

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 5/2564 เมื่อวันที่          
13 สิงหาคม  2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 
2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 
 

 อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล         
บ่อน ้าร้อน จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามส้าเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  7  เดอืนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 

        
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสามัญ สมัยท่ี สมัยสามัญ สมัยท่ี 33  ครั งท่ี ครั งท่ี 22  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625644  

ครั งท่ี ครั งท่ี 55//25625644  
วันวันศุกร์ศุกร์ ท่ี ท่ี 1133  สิงหาคมสิงหาคม  25625644  เวลา เวลา 1414..0000    นน..  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
---------------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. สุทัศน์   ละเอียด 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. สุชีพ  ช่วยสงคราม 
3 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. ลากิจ 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ลากิจ 
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นิคม  สวนศร ี
6 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบูรณ ์  ศรีเรือง 
7 นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 วุฒ ิ  ศรีประสิทธิ์ 
8 นายส้าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ยาพาด  สะเละ 

10 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 สมกิจ   ทองนวล  
11 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 โลม   พันธรตันสงคราม 
12 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เอกพจน์  ตนัประเสริฐเลศิ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสมบรูณ์  บินหมดู เลขานกุารสภา อบต. ลากิจ 
2 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ลากิจ 
3 นายส้าราณ  ใจมุง่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.บ่อน ้าร้อน 

ยศดนัย  หมาดเส็น 

 

 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
นายสุทัศน์ ละเอียด  วันนี เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ไม่มี เนื่องจากลากิจ จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือก 
ประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ชั่วคราว เพ่ือท้าหน้าที่แทนเลขานุการสภา อบต .     

บ่อน ้าร้อน ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาท้าหน้าที่ดังกล่าวด้วยครับ 
นายยาพาด  สะเละ เสนอ นายเอกพจน์   ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ 9 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผู้รับรอง 
 ๑. นายสมกิจ   ทองนวล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ 7 
 ๒. นายโลม พันธรัตนสงคราม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ 8 
นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ชั่วคราว อีกหรือไม่ครับ หาก 
ประธานสภา อบต. ไม่มีถือว่านายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ เป็นเลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ชั่วคราว   

ขอเชิญนายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ มาท้าหน้าที่เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน 
ชั่วคราว ขอเชิญครับ  

นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว จึงได้เชิญนาย 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว สุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระเชิญ

ครับ                                                                                                                                 
นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี        

2564 ครั งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- วนันี มีสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ลาประชมุจ้านวน 3 ทา่นคอื 
  1. นายสมบูรณ ์ บินหมูด  เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตา้บล 
  2. นายสวุิทย์  ไชยภักด ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ 2 
   3. นายส้าราณ  ใจมุ่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ 5 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 
4/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2564 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 

ได้ส่งให้ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมี
การแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม ่
๓.๑ พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
      - วาระที่ 2 ขั นแปรญตัติ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย             
ประธานสภา อบต.   
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มีระเบียบข้อ                                                                                                           

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั น
ตามเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค้าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
นั นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน 
      ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล้าดับข้อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
     ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั นอีก 
 
 
 
 

/ถ้าข้อความ..... 
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      ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระ ส้าคัญทีป่ระชมุ
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ นอีก ในกรณีที่มีมติส่ง
ปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
     ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ นในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด้าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั นตามวรรค
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั น 
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม 
นายสุทัศน์ ละเอียด หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบ  
ประธานสภา อบต. ประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานผลการแปรญัตติต่อที่

ประชุมสภา อบต. ครับ 
นายวุฒ ิ ศรีประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวุฒิ ศรีประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565         

ขอรายงานผลการแปรญัตติของคณะกรรมการดังนี  
       ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ได้มีมติในการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2564 ได้แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ้านวน 3 คน ประกอบด้วย 

        1.  นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 2.  นายสมกิจ  ทองนวล      คณะกรรมการแปรญัตติ 
 3.  นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 

/โดยก้าหนด..... 
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      โดยก้าหนดแปรญัตติเสนอค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตั งแต่วันที่ 7 –  9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 –  16.30 
น. จ้านวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน และคณะกรรมการแปรญัตติ นัดประชุมแปรญัตติในวันที่ 
10 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบล       
บ่อน ้าร้อน  ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล      
บ่อน ้าร้อนขอแก้ค้าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว จึงมีมติให้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามร่างเดิม 
ที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และ
ร่างข้อบัญญัติใหม่ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลได้เสนอมา ดังนี  
- ร่างข้อบัญญัติใหม่ 
ตามที่ผมนายยศดนัย หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
ขอแก้ค้าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วน
ของการแสดงการบริหารงบประมาณ เนื่องจากงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ได้แก้ไข
ข้อมูลค้าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี ส่วนของการแสดงการบริหาร
งบประมาณ (ข้อ 2) จากเดิมแสดงปีปัจจุบัน แก้ไขเป็น แสดงปีที่ผ่านมา ให้เป็นไป
ตามรูปแบบและการจ้าแนกงบประมาณฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095     
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี นะครับ 
หน้า 2 และ หน้า 3 

                           ค้าแถลงงบประมาณ 
          ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
            บัดนี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน
อีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน จึงขอ
ชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี  

 1. สถานะการคลัง 
           1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครอง 
                            ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี  
                                1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ้านวน 51,189,005.13 บาท 
                                1.1.2 เงินสะสม จ้านวน 71,790,811.06 บาท 

/1.1.3 ..... 
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                                1.1.3 เงินทุนสา้รองเงนิสะสม จ้านวน 22,359,587.10 บาท 
                                1.1.4 รายการทีไ่ดก้ันเงินไว้แบบก่อหนี ผกูพันและยังไม่ไดเ้บิกจา่ย จ้านวน 1  
                                         โครงการ รวม 1,170,000.00 บาท 
                                1.1.5 รายการทีไ่ดก้ันเงินไว้โดยยังไมไ่ดก้่อหนี ผูกพัน จา้นวน 0 โครงการ 
 รวม 0.00 บาท 
                                    1.2 เงนิกู้คงค้าง จ้านวน 0.00 บาท 
                         2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                              2.1 รายรับจรงิ จ้านวน 47,861,219.47 บาท ประกอบดว้ย  
                      หมวดภาษีอากร จ้านวน        38,271.97 บาท 
                      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุาต จ้านวน      175,371.50 บาท 
                      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ้านวน      306,719.12 บาท 
                         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ้านวน      109,960.00 บาท 
                      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ้านวน      301,837.29 บาท 
                      หมวดรายได้จากทุน จ้านวน                 0.00 บาท 
                      หมวดภาษีจัดสรร จ้านวน 22,021,567.59 บาท 
                      หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ้านวน 24,907,492.00 บาท 
 

                      2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 269,633.00 บาท 
 

 
  
   
         
                            2.3 รายจ่ายจริง จ้านวน 37,838,978.28 บาท ประกอบด้วย 
                                       งบกลาง                                  จ้านวน   12,836,249.00   บาท 
                                       งบบุคลากร                              จ้านวน   12,210,447.00   บาท 
                                       งบด้าเนินงาน                            จ้านวน     9,413,340.28   บาท 
                                       งบลงทุน                                 จ้านวน    1,798,942.00   บาท 
                                       งบเงินอุดหนุน                           จ้านวน    1,560,000.00   บาท 
                                       งบรายจ่ายอื่น                           จ้านวน         20,000.00   บาท 
                            2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                  จ้านวน  269,633.00 บาท 
                            2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่  
                                  จ้านวน 11,082,406.00  บาท 
                            2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินสะสม  จ้านวน  0.00  บาท 
                            2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ้านวน  0.00 บาท 
                           คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ                 

พ.ศ.2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบขอแก้ค้าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนของการแสดงการบริหารงบประมาณ 
เนื่องจากกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ได้แก้ไขข้อมูลค้าแถลงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี ส่วนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ข้อ 2) 
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จากเดิมแสดงปีปัจจุบัน แก้ไขเป็น แสดงปีที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามรูปแบบและการ
จ้าแนกงบประมาณฯ ตั งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  

  - ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                           พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 110 ไม่มีผู้ใดเสนอค้าแปร 
                           ญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

     บัดนี  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วมีผลดังนี  
  ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี พ.ศ.2565 ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ไม่มีผู้แปร

ญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
  ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  พ .ศ.2565 ให้ตั งจ่ายเป็นเงินทั งสิ น 

46,600,000.- บาท ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
  ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
                           ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
  ข้อ 6 ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

  ข้อ 7 ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน   มีหน้าที่
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

       ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องยื่นร่างเดิมต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

นายสุทัศน์ ละเอียด  สมาชิกฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบ  
ประธานสภา อบต. ประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้คงร่างเดิม และร่างข้อบัญญัติ

ใหม่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนได้ขอแก้ค้าแถลงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนของการแสดงการ
บริหารงบประมาณ เนื่องจากกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ได้แก้ไขข้อมูลค้า
แถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี ส่วนของการแสดงการบริหาร
งบประมาณ (ข้อ 2) จากเดิมแสดงปีปัจจุบัน แก้ไขเป็น แสดงปีที่ผ่านมา ให้เป็นไป
ตามรูปแบบและการจ้าแนกงบประมาณฯ ตั งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  
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และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2  ยก
มือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ้านวน    9    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน     -    คน 
  –  พัก 5 นาที –  
 

๓.2 พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ        
      พ.ศ.๒๕๖5  
      - วาระที่ 3 ขั นลงมติ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ต่อไปเข้าสู่วาระที่ 3 ขั นลงมติ ซึ่งในวาระนี ไม่มีการอภิปรายใดๆ จึงขอมติความเห็น 
ประธานสภา อบต. ชอบจากท่านสมาชิกสภาฯ ให้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี  ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน และน้าเสนอให้
นายอ้าเภอกันตังพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน
ได้ลงนามประกาศใช้ให้ประชาชนทราบต่อไป 

นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา อบต. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 3 ยกมือครับ 
ที่ประชุม           มีมติดงันี   
  เห็นชอบ  จ้านวน    9    เสียง 
  ไม่อนมุัต ิ จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน     -    คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอืน่ๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มีท่านสมาชิกสภา อบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด 
ประธานสภา อบต. มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอขอเรียนเชิญครับ 
นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการ  
ส.อบต.หมู่ที่ 4   แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผมนายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 เรื่องถนนหมู่ที่ 4 สายท่าแพนขนานยนต์มี
รถเทรลเลอร์วิ่งผ่าน ผมไม่ทราบว่าได้ขออนุญาตจากใคร ตอนนี ชาวบ้านเดือดร้อนมี
ทั งฝุ่นละอองเต็มไปหมดครับ เวลาแพขึ น-ลง ท้าให้รถติดด้วย ไม่ทราบว่าเขาท้าได้
อย่างไร 

 
/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด  ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมให้ท่านรองปลัดช่วยดูให้นะครับ มันเกิดผลเสียท้าให้ถนนพัง 
ประธานสภา อบต. แน่นอน ถ้าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนของ อบต. เป็นข้อยกเว้นนะครับ แต่ถ้า

เป็นของเอกชนท้าไม่ได้ครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วม 
ประธานสภา อบต. ประชุมในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต .    

จึงขอปิดการประชุม 
  

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 
 
 

          ลงชื่อ    เอกพจน ์ ตันติประเสริฐเลศิ     ผู้จดรายงานการประชมุ 
(นายเอกพจน์  ตันประเสรฐิเลิศ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน หมู่ที่ 9 ท้าหน้าที ่
เลขานกุารสภา อบต.บอ่น ้าร้อน ชั่วคราว 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด         กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ       โลม  พันธรตันสงคราม      กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 
 

รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.     7 กันยายน 2564                     . 
 
 

ลงชื่อ       สุทัศน ์ ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 
 
 

 

    
   
 

 


