
                                              ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ 
                                                        สมัยสามัญ สมัยที ่๓  คร้ังที ่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
                                                        วนัศุกร์ที ่  ๖   สิงหาคม  ๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๓๐ น.                     
                                                          ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ                                                    
                                                                             ****************** 
ระเบียบวาระที ่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                          -  เร่ืองเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ 
                             สมยัสามญัสมยัท่ี  ๓ คร้ังท่ี ๒   ประจ าปี  ๒๕๖๔   
 
ระเบียบวาระที ่ ๒  เร่ืองเพือ่รับรองการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  - ในการประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัท่ี  ๓  คร้ังท่ี ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๔   
                            เม่ือวนัองัคารท่ี   ๓  สิงหาคม   ๒๖๕๔    
ประธานสภาฯ  - สมาชิกเห็นชอบรับรองการประชุมสภาฯ หรือไม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน   
ท่ีประชุม          -  ยกมือเห็นชอบ   ๓๔    เสียง 
                         -ไม่เห็นชอบ -  เสียง  
                        -  ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระที ่3  ญตัติเสนอเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 
                       3.1 พจิารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ๒๕๖๕  วาระที ่๑  ขั้นรับหลกัการ 
 ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญท่านผูบ้ริหารแถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ  ครับ                                                            
นายก อบต.       -  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้           
                             ทุกท่าน  ดิฉนันางจนัทร์แรม  ศรีเดช  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้  ถึงเวลาท่ีผูบ้ริหารฯ  
                             จะตอ้งเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  ให้สภาเพื่อพิจารณาใหค้วาม 
                             เห็นชอบ                                                            
เลขานุการสภาฯ- ขอ้ระเบียบ/กฎหมาย 
                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
                            ๒๕๔๑  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ 
                            ขอ้ ๒๒ ใหใ้ชแ้ผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นแนวทางในการจดังบประมาณ ให ้
                            หวัหนา้หน่วยงานจดัท างบประมาณรายรับ      และประมาณการรายจ่าย และใหห้วัหนา้หน่วยงาน 
                            คลงัรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน     เพื่อใชป้ระกอบการค านวณขอตั้ง 
                            งบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 
                            ขอ้ ๒๓ ให้เจา้หนา้ท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบและแกไ้ขงบประมาณขั้นตน้ แลว้เสนอ 
                            ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 



                            เม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ไดพ้ิจารณาอนุมติัใหต้ั้งงบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณประจ าปีแลว้ 
                           ใหเ้จา้หนา้ท่ีงบประมาณรวบรวมแลว้จดัท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอีกคร้ัง 
                            หน่ึง   เพื่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดน้ าเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  ภายใน ๑๕  สิงหาคม  
นายก อบต.      - ค าแถลงงบประมาณ 
                                          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้  ทุกท่าน 
                           บดัน้ี    ถึงเวลาท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้      จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั 
                           งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้อีกคร้ัง   ฉะนั้น  ในโอการสน้ี   
                           ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จึงขอแจงใหท้่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่าน    ไดท้ราบถึงสถานการณ์คลงั   
                           ตลอดจนหลกัการและแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ    ๒๕๖๕  ดงัต่อไปน้ี   
                          ๑.สถานะการคลงั 
                             ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
                                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ วนัท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                             มีสถานะการเงิน  ดงัน้ี 
                                    ๑.๑.๑   เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๕๔,๙๘๔,๓๐๕.๓๙  บาท 
                                    ๑.๑.๒  เงินสะสม  จ  านวน  ๗๓,๖๘๔,๕๘๒.๖๗  บาท 
                                    ๑.๒.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ  านวน  ๑๖,๘๖๑,๘๓๔.๐๙  บาท 
                                    ๑.๒.๔ รายการกนัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย  จ  านวน  ๐  โครงการ เป็นเงิน - บาท 
                                    ๑.๒.๕ รายการกนัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน ๙ โครงการ รวม ๑,๖๘๐,๘๗๐บาท  
                              ๑.๒ เงินกูค้งคลงั  จ  านวน  -  บาท 
                          ๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ณ  วันที ่ ๒  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
                              ๒.๑ รายรับจริง   จ  านวน  ๕๓,๙๗๖,๑๖๒.๐๓  บาท 
                                      หมวดภาษีอากร                                                           จ  านวน          ๗๖๘,๔๐๕.๗๓   บาท 
                                      หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต               จ  านวน             ๑๒,๑๒๔.๒๒  บาท 
                                      หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น                                           จ  านวน          ๑๖๓,๓๑๑.๒๖    บาท 
                                      หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์   จ  านวน      ๑,๔๙๒,๑๔๒         บาท  
                                      หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด                                                  จ  านวน             ๑๓,๑๕๓.๗๘   บาท 
                                      หมวดรายไดจ้ากทุน                                                    จ  านวน                               -      บาท 
                                      หมวดภาษีจดัสรร                                                        จ  านวน    ๒๑,๘๖๑,๖๘๘.๕๓  บาท      
                                      หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป                                             จ  านวน    ๒๙,๖๖๕,๓๓๖.๕๑   บาท 
                             ๒.๒ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์  จ  านวน  ๒๐๖,๖๔๐  บาท 
                             ๒.๓ รายจ่ายจริง  จ  านวน  ๔๒,๑๒๓,๙๔๖.๗๒  บาท   ประกอบดว้ย 
                                      งบกลาง                                                     จ  านวน     ๑๔,๕๐๖,๖๐๓.๖๖  บาท 
                                      งบบุคลากร                                                จ  านวน     ๑๔,๙๖๐,๓๓๓       บาท 



                                      งบด าเนินการ                                           จ  านวน         ๗,๐๙๒,๒๑๐.๐๖  บาท 
                                      งบลงทุน                                                  จ  านวน          ๑,๖๐๓,๘๐๐        บาท 
                                      งบเงินอุดหนุน                                         จ  านวน          ๓,๙๖๑,๐๐๐        บาท 
                                      งบรายจ่ายอ่ืน                                           จ  านวน                           -          บาท         
                             ๒.๔ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์   จ  านวน   ๒๐๖,๖๔๐  บาท  
                             ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี    จ  านวน   ๒๕,๐๐๐  บาท 
                             ๒.๖ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม     -   บาท 
                             ๒.๗ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้   -  บาท 
                                       ผูบ้ริหารฯ  จึงขอแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕   ดงัมีรายละเอียดตามแผนงาน 
                            ต่างๆ  ท่ีไดแ้จกใหแ้ก่สมาชิกทุกท่านไดพ้ิจารณา  ต่อไป 
นายก อบต.    -  มอบรองปลดั อบต.เขาคอ้  อ่านแถลงงบประมาณรายละเอียดตามแผนงาน  ช้ีแจงต่อสภาฯ     
ท่ีประชุมสภาฯ- รับทราบ และพิจารณารายละเอียดร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ -  ผูบ้ริหารฯ ไดแ้ถลงช้ีแจงร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  ต่อสภาฯ เป็นท่ี 
                           เรียบร้อย   มีสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสัยประการใด  เชิญสอบถามท่านผูบ้ริหารฯ ไดค้รับ 
ท่ีประชุมสภาฯ - ไม่มี                             
ประธานสภาฯ  - ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ   
                           สมาชิกท่ีประชุมเห็นชอบรับร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕    ในวาระท่ี ๑ 
                           ขั้นรับหลกัการหรือไม่   หากท่ีประชุมเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน  
ท่ีประชุมสภาฯ -  ยกมือเห็นชอบ  ๓๔  เสียง  
                         - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
                         -  ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกในท่ีประชุมลงมติรับร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  ในเวลา ๑๑.๔๐ น. 
                           3.2 เสนอเพื่อพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ  ร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                 ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมฯ เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญตัติ / พร้อมผูรั้บรอง   ไดค้รับ 
อบตทองยุน่ กุลดา - กระผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  จ  านวน   ๕  ท่าน ครับ 
                                 ผูรั้บรอง  ๑.นายรังสรรค ์ รอรักษา       ๒.นายไพวรรณ   พงษพ์ยอม 
 ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ท่ีประชุมสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - เป็นอนัวา่ท่ีประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ  จ  านวน  ๕  ท่าน    

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมเสนอรายช่ือสมาชิก  ท่ีจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญตัติ 
   จ  านวน  ๕  ท่านไดเ้ลยครับ   พร้อมกบัผูรั้บรองท่านละ    ๒  ท่าน             

 



อบต.ชุตินนัท ์  - กระผมขอเสนอนายอ ่า  พรมสุข 
                           ผูรั้บรอง ๑.นายอลงกต  ทองค าพงษ ์    ๒.นางรุ่งโรจน์  สีทองสุข 
อบต.วลิดัดา หวงักล่อมกลาง -  ดิฉนัขอเสนอ นายเสนาะ   บุญสิน 
                                                  ผูรั้บรอง ๑.น.ส.อมัพร  บุญหลอด      ๒.นางทวปี  พึ่งจาบ 
อบต.ทองยุน่ กุลดา                - กระผมขอเสนอนายไพวรรณ   พงษพ์ะยอม 
                                                 ผูรั้บรอง ๑.นางปวนัรัตน์  ปานช่ือ    ๒.นายสมคิด  พรมแกว้ 
อบต.เสนาะ  บุญสิน              - กระผมขอเสนอนายประสิทธ์ิ  อ่ิมจนัทร์     
                                                 ผูรั้บรอง  ๑.นางจอมขวญั  โคตรสมบติั   ๒.นายกายสิทธ์ิ  บ ารุงคีรี 
อบต.รุ่งโรจน์ สีทองสุข         - ดิฉนัขอเสนอนายสมคิด  พรมแกว้ 
                                                 ผูรั้บรอง  ๑.นายประมวล  เนียมใย     ๒.นายทองยุน่   กลุดา    
ประธานสภาฯ   - สมาชิกในท่ีประชุมไดเ้สนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญตัติครบ  จ  านวนทั้ง ๕  ท่านเป็นท่ีเรียบร้อย   
                           จึงขอแจง้ใหค้ณะกรรมการแปรญตัติมาท าหนา้ท่ีรับค าแปรญตัติ ในระหวา่งวนัท่ี ๗-๙ สิงหาคม ๖๔   
                           เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐  ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ 
ท่ีประชุมสภาฯ  - รับทราบ  
                           3.3 พจิารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประธานสภาฯ  - ขอเรียนเชิญท่านผูบ้ริหารฯ  ช้ีแจงต่อสภาฯ ไดค้รับ 
นายก อบต.       - เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ    และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ 
                            ทุกท่าน     สืบเน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งโอนงบประมาณ 
                            รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  ในหมวดค่าครุภณัฑ ์    รายละเอียดตารางท่ีแนบมาพร้อมน้ี   
                            ขอ้ระเบียบ/กฎหมาย 
                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
                            ๒๕๖๓   ขอ้ ๒๗  
                            โอนเพิม่                                                                         เป็นเงิน  ๑๑๙,๐๐๐  บาท 
                            แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                            งานบริหารทัว่ไป 
                            งบลงทุน 
                            ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน   
                             - จดัซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค ์ ขนาด ๗๕ x  ๑๘๐ x  ๗๕  ซม  จ  านวน  ๓๐  ตวั 
                             - จดัซ้ือเกา้อ้ีเอนกประสงค ์ชนิดบุฟองน ้ าหุม้หนงั PU  ขนาด ๔๔ x ๕๕ x ๙๐ ซม. จ  านวน  ๕๐ ตวั 
                            โอนลด                                                                          เป็นเงิน  ๑๑๙,๐๐๐  บาท 
                             แผนงานเคหะและชุมชน 
                             งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
                             งบด าเนินการ 



                            หมวดค่าใชส้อย 
                            ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
                            จึงขอเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ต่อไป  
ท่ีประชุมสภาฯ -  รับทราบ/พิจารณา 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสัยประการใด  เชิญสอบถามไดค้รับ 
ท่ีประชุมสภาฯ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  เห็นชอบใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 
                           หมวดค่าครุภณัฑ ์ หรือไม่    หากท่ีประชุม เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
ท่ีประชุมสภาฯ – ยกมือเห็นชอบ   ๓๔  เสียง  
                          -ไม่เห็นชอบ  -  เสียง               
                         - ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 
                             
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองอืน่  ๆ                            
ประธานสภาฯ  - ในวาระน้ีมีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนใด   เชิญไดค้รับ                              
นายก อบต.       - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้  ทุกท่าน   ท่ีไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
                            ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  ในวาระแรก  ขั้นรับหลกัการเป็นท่ีเรียบร้อยใน 
                            คร้ังน้ี                       
ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ขอแจง้นดัสมาชิกทุกท่าน ประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัท่ี ๓ คร้ังท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๖๔  ในวนัศุกร์ท่ี   
                          ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ  หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้  โดยพร้อม 
                          เพียงกนั     การแต่งกายชุดสีกากี  
                       - ขอปิดการประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัท่ี  ๓  คร้ังท่ี  ๒   ประจ าปี  ๒๕๖๔      เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
                                                         ****************************** 
 
                                           
                                                                                  ลงช่ือ        มาฆะ   สืบวงศ ์      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
                                                                                              ( นายมาฆะ   สืบวงศ ์)    
                                                                                                  เลขานุการสภาฯ 
 
                                                                                  ลงช่ือ       สันทศัน์  รูปล ่า  ผูต้รวจการประชุม 
                                                                                             ( นายสันทศัน์    รูปล ่า )  
                                                                             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ 


