
  

(ส ำเนำ)  
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1 
วันที่  14  สิงหำคม  พ.ศ. 2563  เวลำ  9.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์  ชั้น 2 
ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายมานะ          เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์ มานะ          เหรียญทอง 
2. นายสังเวียน        พุธสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2  สังเวียน       พุธสกุล 
3. นายวินัย            ชมบุญ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 วินัย            ชมบุญ 
4. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
5. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย         บุญน้า 
6. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 นางอุบล       ข าสกุล 
7. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
8. นายเอนก           ขันทอง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 เอนก           ขันทอง 
9. นางสายรุ้ง          หวานเหนอื สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง           หวานเหนือ 
10. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

ผู้ไม่มำประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.  นายสมยศ           สุขมูล รองประธานสภา อบต.มุจลินท์  ขาดประชุม 
2. นางสมจิต            กันยา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 ขาดประชุม 
3. นายประจิน          อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ขาดประชุม 
4. นายเดชาวัจน์        อยู่คงวสุสิรี    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 ขาดประชุม 
5. นางเดือนแรม        กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 ขาดประชุม 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายธวัชชัย       บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ ธวัชชัย         บุญน้า  
2. นายวิเชียร        ศรีดี รองนายก อบต.มุจลินท์ วิเชียร          ศรีดี 
3. นายนาวี          มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  นาวี            มิ่งมงคล 
4. นางสาวถนัฐฐา   สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์ ถนัฐฐา         สมงาม 
5. นางสาวคนางค์  เสียงเพราะดี   นักวิชาการศึกษา คนางค์        เสียงเพราะดี 

ผู้มาประชุม  10      คน 
ผู้ลาประชุม                       -       คน 
ผู้ขาดประชุม      5       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                5       คน 
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เริ่มประชุมเวลำ       9.30 น. 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์   
กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ  
                       1.1)  เรื่อง  แนะน าพนักงานส่วนต าบลบรรจุเข้ารับราชการใหม ่   

นางสาวคนางค์  เสียงเพระดี  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมาบรรจุรับราชการ    
เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563  

ที่ประชุม  ยินดีต้อนรับ 
 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  
2.1) เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์  สมัยวิสำมัญ  
        สมัยที่  1  ครั้งที่  1  วันที ่ 17  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563    (เอกสำรแนบท้ำย  1) 

 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์           ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.
มุจลินท์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 วันที่  17  กรกฎาคม  2563  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 1    ให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจดูเรียบร้อยแล้วนั้น  มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ  
3.1) เรื่อง ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 

พ.ศ.  2563       (เอกสำรแนบท้ำย2) 
 

ปลัด อบต.มุจลินท์            แจ้งที่ประชุมทราบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่   17  
กรกฎาคม  2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  2 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.2) เรื่อง  ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

3 พ.ศ. 2563        (เอกสำรแนบท้ำย  3) 
 

ปลัด อบต.มุจลินท์             แจ้งที่ประชุมทราบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  17  
กรกฎาคม  2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  3 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
4.1)  เรื่อง กำรพิจำรณำ ร่ำง ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย   ประจ ำปีงบประมำณ  
      พ.ศ. 2564   (วำระท่ี  1  ขั้นรับหลักกำร)                    (เอกสำรแนบท้ำย  4)   

 

 ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564  มาเพ่ือเสนอให้สภาฯ ได้ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

                             

นำยก อบต.มุจลินท์ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
          บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  จะได้เสนอ ร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อีกครั้ง
หนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

           

   1. สถำนะกำรคลัง 
 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 7  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้  

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร       จ านวน   33,532,473.98    บาท 
 1.1.2 เงินสะสม         จ านวน   22,476,544.92    บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม        จ านวน   11,298,411.19     บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิก-จ่าย    จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  3  โครงการ   รวม  155,800.00   บาท 

    1.2  เงินกู้ค้างจ่าย         จ านวน  0.00  บาท 
 

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 ณ วันที่  7  สิงหำคม  พ.ศ. 2563 
 

    (1) รายรับจริง  จ านวน  19,944,763.71  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร       จ านวน   4,520.-       บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน   14,364.30      บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน   277,196.22      บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            จ านวน   412,204.-      บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน    50,107.-       บาท 
 หมวดรายได้จากทุน          จ านวน    0                 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน   10,750,512.19  บาท   
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน   36,158.-        บาท 
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    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  14,195,482.57  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง         จ านวน 4,876,390.50     บาท 

งบบุคลากร          จ านวน 5,454,391.-        บาท 
 งบด าเนินงาน            จ านวน 2,841,301.07    บาท 
 งบลงทุน          จ านวน  464,200.-          บาท 
 งบรายจ่ายอื่น                      จ านวน 0                     บาท 
 งบเงินอุดหนุน           จ านวน 599,200.-           บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 36,158.-             บาท 
   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม      จ านวน 731,385.-           บาท 
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน 0                   บาท 
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จ านวน 0        บาท 
 

   ค ำแถลงงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 
           ประมำณกำรรำยรับ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน  24,000,000.-   บำท  ดังนี้ 
          

     1. รายได้จัดเก็บเอง  รวมประมาณการ    =851,600.-  บาท   แยกเป็น 
       หมวดภาษีอากร    ประมาณการ 45,000.-    บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   “ 60,200.-    บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    “ 241,000.-    บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  “ 482,300.-     บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    “ 21,100.-      บาท 
       หมวดรายได้จากทุน    “ 2,000.-        บาท 
 

      2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  =13,448,400.- บาท  แยกเป็น 
       หมวดภาษีจัดสรร           ประมาณการ     13,448,400.-    บาท 
      3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      =9,700,000.-             บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ประมาณการ 9,700,000.-   บาท 

   รวมประมำณกำรรำยรับทั้งสิ้น                 24,000,000.-  บำท      
      

ค ำแถลงงบประมำณ  ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน  24,000,000.-   บำท  ดังนี้  

     1. งบกลาง     ประมาณการ  5,721,000.-     บาท 
     2. งบบุคลากร     “  8,149,600.-     บาท 
     3. งบด าเนินงาน     “           7,625,350.-     บาท 
     4. งบลงทุน      “  1,876,050.-     บาท 
     5. งบเงินอุดหนุน     “   628,000.-       บาท 
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                                             บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
                                ประกอบ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
      1. ด้านบริหารงานทั่วไป 
       1. แผนงานบริหารงานทั่วไป         ยอดรวม  9,759,600.-   บาท 
       2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม  517,300.-     บาท             
      2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       1.แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  1,703,700.-  บาท 
        2.แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม  490,400.-    บาท 
       3.แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม  35,000.-      บาท 
       4.แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  3,828,000.-  บาท 
       5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม  612,000.-    บาท 
       6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
            ยอดรวม           133,000.-    บาท 
      3. ด้านการเศรษฐกิจ  
       1.แผนงานการเกษตร   ยอดรวม  130,000.-     บาท 
       2.แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม          1,070,000.-   บาท 
      4. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
       1.แผนงานงบกลาง   ยอดรวม  5,721,000.-     บาท
          รวมประมำณกำรรำยจ่ำยทั้งสิ้น                 24,000,000.-  บำท 

  ส าหรับรายละเอียด   สามารถตรวจดูได้ในรายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า 1/49  ถึงหน้า 
49/49 ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาอบต.มุจลินท์ ทุกท่าน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 4 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์          เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย  วิธีการจัดท างบประมาณและ
ขั้นตอนการพิจารณา ให้ที่ประชุมทราบ 

 เลขำนุกำรสภำ อบต.มุจลินท ์            ขอชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ
ในชั้นต้นแล้ว เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น   
          เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม    
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
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ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
           เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
ข้อ 49 ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
          ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น  ตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
          ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอ่ืน        
ข้อ 52 การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
          ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 
  

ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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ข้อ 59  การแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย  
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
          ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด  ตามข้อ 45 วรรคสาม และ ข้อ 49 วรรคหนึ่ง  
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
ค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ประธำนสภำ อบต. มุจลินท์   ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4   ให้สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์
ได้รับแล้ว  และนายก อบต.มุจลินท์  ได้แถลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2564  พร้อมทั้งบันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายร่างขอบัญญัติ
งบประมาณฯหรือไม่ 

 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ประธำนสภำ อบต. มุจลินท ์ ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รับหลักการวาระที่ 1  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

         

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 รับ
หลักการวาระท่ี 1 ด้วยคะแนนเสียง 

               รับหลักการ      จ านวน  8     เสียง     
               ไม่รับหลักการ   จ านวน   0    เสียง   
               งดออกเสียง      จ านวน  1     เสียง  
ประธำน อบต.มุจลินท์        เมื่อสภา อบต.มุจลินท์  มีมติรับหลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

         ดังนั้นในขั้นตอนต่อไป คือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติ  



     -8- 
 

4.2)   เรื่อง กำรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประธำนสภำ อบต. มุจลนิท์   ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุม 
                                 ทราบด้วย 
เลขำนุกำรสภำ อบต.มุจลินท ์           เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   ข้อ 103  คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น มี 2 ประเภท  คือ  
(1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน     

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ  105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

 

นำยมนต์ชัย   บุญน้ำ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ 
  ส.อบต.หมู่ที่  4   จ านวน  3  คน  ขอผู้รับรอง  2  คน  ด้วยครับ 
      ผู้รับรอง  1. นายวินัย   ชมบุญ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  1 
           2. นายสังเวียน  พุธสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  2 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม     ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3 คน 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ มอบให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขำนุกำรสภำ อบต.มุจลินท์ ขอให้ที่ประชุม  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  โดยมีผู้รับรอง  2  คน 
 

นำยมนต์ชัย   บุญน้ำ เสนอชื่อ  นายสังเวียน  พุธสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  2 
  ส.อบต.หมู่ที่  4   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ผู้รับรอง  นายวินัย   ชมบุญ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  1 
                                           นายเสน่ห์  พรหมญาติ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  3 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 
 



  -9- 
ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอมติว่า  ผู้ใดเห็นชอบให้  นายสังเวียน  พุธสกุล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  
ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้  นายสังเวียน  พุธสกุล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
 

เลขำนุกำรสภำ อบต.มุจลินท์ ขอให้ที่ประชุม  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2  โดยมีผู้รับรอง  2  คน 
 

นำยเทียรศักดิ์  มำดี     เสนอชื่อ นายเสน่ห์  พรหมญาติ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  3   
  ส.อบต.หมู่ที่  6                                                     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ผู้รับรอง   นางสายรุ้ง  หวานเหนือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  8 
                                               นางอุบล  ข าสกุล          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  5 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอมติว่า  ผู้ใดเห็นชอบให้  นายเสน่ห์  พรหมญาติ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2  
ขอให้ยกมอืขึ้น 

 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้  นายเสน่ห์  พรหมญาติ     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 
 

เลขำนุกำรสภำ อบต.มุจลินท์ ขอให้ที่ประชุม  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3  โดยมีผู้รับรอง  2  คน 
 

นำยสังเวียน  พุธสกุล     เสนอชื่อ นายวินัย  ชมบุญ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  1   
  ส.อบต.หมู่ที่  2   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ผู้รับรอง   นายมนต์ชัย  บุญน้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  4 
                                               นายเอนก     ขันทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่  7 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอมติว่า  ผู้ใดเห็นชอบให้  นายวินัย  ชมบุญ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3  ขอให้
ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้ นายวินัย  ชมบุญ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มี  3 ท่าน  ดังนี้ 
1. นายสังเวียน   พุธสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่ 2 
2. นายเสน่ห์  พรหมญาติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่ 3 
3. นายวินัย   ชมบุญ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่ 1 

 

ทีป่ระชุม     รับทราบ 
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      4.3)  เรื่อง กำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์     ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
เลขำนุกำรสภำ อบต.มุจลินท์ เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 49  ญั ตติ ร่างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว   ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย                              
          ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ    

ที่ประชุม      รับทราบ 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  โดยก าหนดวันที่  17 -19  สิงหาคม  2563   

ตั้งแต่เวลา 8.30 น.–16.30 น.จ านวน 3 วันๆละ 8 ชั่วโมง รวม 24  ชั่วโมง  ผมขอผู้รับรอง    2 
คน ครับ 

      ผู้รับรอง  นายสังเวียน  พุธสกุล      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่ที่ 2 
           นายเสน่ห์    พรหมญาติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   หมู่ที่ 3 
      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม      ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ  วันที่  17-19  สิงหาคม  

2563  ตั้งแต่เวลา  8.30 น. - 16.30 น จ านวน  3  วันๆละ 8 ชั่วโมง  รวม  24  ชั่วโมง  ขอให้ยก
มือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติวันที่  17-19  สิงหาคม  2563  
ตั้งแต่เวลา  8.30 น – 16.30 น  จ านวน 3  วันๆละ  8  ชั่วโมง  รวม  24  ชั่วโมง 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์  หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอให้ท าเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ ตั้งแต่วันที่  17-
19  สิงหาคม  2563  เวลา  8.30- 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภา อบต.มุจลินท์ ชั้น 2  และขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมปรึกษาหารือค าเสนอแปรญัตติ  ในวันศุกร์ที่  21 สิงหาคม  2563 
เวลา  09.00 น. แล้วน าเสนอผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาฯ เพื่อจัดส่งผล
การแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ  ได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาฯ และขอนัดวันประชุมสภา 
อบต.มุจลินท์ ครั้งต่อไป  ในวันที่ 28  สิงหาคม  2563  เวลา  9.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.
มุจลินท์ ชั้น 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 
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ที่ประชุม     รับทราบ 
      4.4) เร่ือง กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
                                                                                                               (เอกสำรแนบท้ำย 5) 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอเชิญนายก อบต.  และปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
นำยก  อบต.มุจลินท์          ด้วยมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน อบต.มุจลินท์เพิ่มขึ้น  ท าให้ต้องมีสถานที่ปฏิบัติราชการรองรับการ

ท างาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกต่อการติดต่อขอรับการบริการจากประชาชน  
จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่าย  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ขนาด 24,000  บีทียู  จ านวน  1  
เครื่อง ๆละ  32,400.-  บาท  ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562 และกองคลัง  แจ้งขออนุมัติโอน ตั้งจ่ายเพิ่ม ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 
จ านวน  4 ตู้ๆละ  5,500.-  บาท  จ านวนเงิน  22,000.-  บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2562  
ขอให้ ปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ปลัด อบต.มุจลินท์                           โอนเพิ่ม / กองช่ำง จ ำนวนเงิน  32,400.-   บำท 
      แผนงาน เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
      งบ  ลงทุน 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โครงการ/รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม 32,400.- บาท 
                    งบประมาณหลังโอน  32,400.-  บาท   

จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  ธันวาคม   2562  
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โอนคร้ังที่  10/2563  
อนุมัติเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 

          โอนลด / กองช่ำง จ ำนวนเงิน  32,400.-   บำท 
      แผนงาน เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

โครงการ/รายการ เงินเดือนพนกังาน จ านวนเงินทีโ่อนลด 32,400.-บาท  งบประมาณหลงัโอน 
                      311,197.-บาท   

                                                    โอนเพิ่ม / กองคลัง จ ำนวนเงิน  22,000.-   บำท 
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      งบ  ลงทุน 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โครงการ/รายการตู้เหล็กจ านวนเงินที่โอนเพิ่ม 22,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 22,000.-บาท    
 



                                       -12- 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  ธันวาคม   
2562  รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
โอนครั้งที่  10/2563  อนุมัติเม่ือวันที่  14  สิงหาคม  2563 

                                                    โอนลด / กองคลัง จ ำนวนเงิน  22,000.-   บำท 
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

โครงการ/รายการ เงินเดือนพนักงาน  จ านวนเงินที่โอนลด 22,000.- บาท  งบประมาณ 
                     หลังโอน  523,301  บาท    

   จึงเรียนมาให้สภาฯ  เห็นชอบต่อไป 
ที่ประชุม     รับทราบ  
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม      ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้  

ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 

  เห็นชอบ       8   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    0  เสียง 
  งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ                     
เลขำนุกำรสภำ อบต. มุจลินท ์ ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3  ท่าน ดังนี้  
      1.นายสังเวียน  พุธสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่  2 
      2.นายเสน่ห์    พรหมญาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่  3 
      3.นายวินัย     ชมบุญ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  หมู่  1 
                ภายหลังจากปิดประชุมแล้ว  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง  3 ท่าน มาประชุม

ต่อเพ่ือด าเนินการเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                               

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่    
ที่ประชุม      ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์    ผมขอนัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา 9.30 น. ณ  ห้องประชุม

สภา อบต.มุจลินท์ ชั้น 2 โดยจะมีหนังสือเชิญประชุม  แจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ผมขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุม     เวลา  12.00  น. 
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                                                        ศิริทิพย์  นิยมศิลป์                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
                    
                                                            วินัย   ชมบุญ 
                                                       (นายวินัย    ชมบุญ)                       ประธานตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 1 
 
                                          อุบล  ข าสกุล 

                                                       (นางอุบล  ข าสกุล)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 5 

 
                                          เอนก  ขันทอง 
                                                          (นายเอนก ขันทอง)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 7 
 
                                                           มานะ   เหรียญทอง   
                                   (นายมานะ  เหรียญทอง)     
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
                                  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น 
ไว้เป็นหลักฐาน)                  


