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(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  7  สิงหาคม  2563 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 
 

นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางหนูไกล  เงาะศษ 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายค าพอง  สิงรี 
นายแพง  นาแก้ว 
นายทองค า  ศิริสุข 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายปรีชา  อยู่สินธุ์ 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
 

ประธานสภา ฯ 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 1 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 9 
สมาชิก อบต.หม่ที ่4 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 3 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 11 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 6
สมาชิก อบต.หม่ที่ 13 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 3 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 1 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 11 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 6 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 9 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 7 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 8 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 2 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 12 
รองประธานสภา ฯ 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 4 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 13 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 7 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 5 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 12 
เลขานุการสภา ฯ 
. 
 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
สุชาติ  พรมวงค์ 
สมัย  เกิดช่อ 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
เฉลิม  สิงหนาท 
หนูไกล  เงาะศษ 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
ศิริ  นาคินชาติ 
ค าพอง  สิงรี 
แพง  นาแก้ว 
ทองค า  ศิริสุข 
จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
ประจวบ  วงษาเศก 
ปรีชา  อยู่สินธุ ์
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
อุดม  ศรีโสภณ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นิพนธ์  หมั่นนึก 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
สมปอง  ภูอาจดั้น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

นายส ารวย   บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
นายอุดม  ทวีศรี 
นางสาวปนัดดา  แก้วมณี 
นางสิราวรรณ  เริกชัย 
นางสาวจิรายุ  ทัพขวา 
นายชัชฤทธิ์  สนทนา 
จ.อ.ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์ 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต.เลขานุการ 
นายก อบต. 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักวิชาการศึกษา 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
พนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

ส ารวย   บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี  ปะริโต 
ธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
ชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
อุดม  ทวีศรี 
ปนัดดา  แก้วมณี 
สิราวรรณ  เริกชัย 
จิรายุ  ทัพขวา 
ชัชฤทธิ์  สนทนา 
ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์ 
อลิสา  สุขกล่ า 
โสรยา  เล็กประโคน 

 

  
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณ

เรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2563 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  ในวัน
จันทร์ที่  12  สิงหาคม  2563  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.
ช่อผกา  ทุกท่านเข้าร่วมในพิธีในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันส่วนก าหนดการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  คงจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ทราบอีกครั้ง  

ที่ประชุม  -  รับทราบ – 
1.2   แจ้งการขอออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ด้วยนายสมศกัดิ์  ศรีเนาวรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่  

10  บ้านโคกตาแก้ว  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
ต่อนายอ าเภอช านิเมื่อวันที่   3  สิงหาคม  2563  ลาออกเนื่องจากจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้ใหญ่บ้านโคกกตาแก้วเนื่องจากคนเดิมนายจาน  โกรัมย์  ได้เกษียณอายุจึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2563 
เลขานุการสภาอบต.         เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการ  

ประชุมสภาอบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2563  
ณ  ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  

ประธานสภาฯ  3.1  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564  (วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ) 

  ขอเชิญนายก อบต.ช่อผกา  แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ2564  
ให้ที่ประชุมทราบ   

นายก อบต.  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารฯ  จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต่อสภา อบต. อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงขอแถลงให้ประธานสภาฯ  
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  ซึ่ง  อบต.ช่อผกา  ได้ประมาณการรายรับไว้   43,820,000  
บาท โดยประมาณการจากรายได้ท่ีจัดเก็บภาษีจัดสรรใกล้เคียงกับรายรับจริงประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปประมาณใกล้เคียงกับท่ีได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  และในปีนี้ปีงบประมาณ  2564  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไประบุวัตถุประสงค์  เช่น  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ  เงินอุดหนุนส าหรับป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นต้น  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินไว้  จ านวน   
43,700,000  บาท  ซึ่งการจัดท างบประมาณ  ของ อบต.ช่อผกา  เป็นการจัดท างบประมาณ
แบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

                                        บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จะได้เสนอร่าง 
                              ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาอีกครั้งหนึ่ง  
                              ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ 
                              สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน 
                              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี 
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                 ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

  รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 118,152.67 121,500.00 82,300.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

224,929.90 198,350.00 129,200.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 283,594.89 210,000.00 256,500.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,400.10 22,500.00 102,200.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 729,077.56 552,350.00 570,200.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,401,851.73 17,370,320.00 19,241,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,401,851.73 17,370,320.00 19,241,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,436,122.36 24,577,330.00 24,008,800.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,436,122.36 24,577,330.00 24,008,800.00 

รวม 43,567,051.65 42,500,000.00 43,820,000.00 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,886,036.00 12,919,220.00 12,898,380.00 

  งบบุคลากร 10,918,384.00 13,749,350.00 14,614,900.00 

  งบด าเนินงาน 5,048,000.30 8,608,680.00 8,972,520.00 

  งบลงทุน 4,063,400.00 4,252,750.00 4,409,200.00 

  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,799,000.00 2,950,000.00 2,905,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,729,820.30 42,500,000.00 43,820,000.00 

รวม 34,729,820.30 42,500,000.00 43,820,000.00 
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ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,515,440 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 88,200 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

  

  แผนงานการศึกษา 9,151,500 

  แผนงานสาธารณสุข 718,500 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,772,220 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,440,760 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 195,000 
 
ด้านการเศรษฐกิจ 

  

  แผนงานการเกษตร 30,000 
 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 

  

  แผนงานงบกลาง 12,898,380 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 43,820,000 
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                                                         รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                                                                          อ.ช านิ  จ.บุรีรัมย์ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป     
             

งาน 
งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม   

งบ    

    
งบบุคลากร 6,297,660 435,720 1,957,800 8,691,180   

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,900 0 0 2,916,900   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,380,760 435,720 1,957,800 5,774,280   

งบด าเนินงาน 2,983,730 72,310 534,620 3,590,660   

ค่าตอบแทน 638,230 72,310 314,620 1,025,160   

ค่าใช้สอย 1,735,500 0 140,000 1,875,500   

ค่าวัสดุ 265,000 0 80,000 345,000   

ค่าสาธารณูปโภค 345,000 0 0 345,000   

งบลงทุน 1,145,600 0 18,000 1,163,600   

ค่าครุภัณฑ์ 1,145,600 0 18,000 1,163,600   

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000   

รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000   

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000   

เงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000   

รวม 10,496,990 508,030 2,510,420 13,515,440   

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    

             
งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

                 รวม    
งบ     

     
งบด าเนินงาน 73,200 10,000 83,200    

ค่าตอบแทน 67,200 0 67,200    

ค่าใช้สอย 6,000 10,000 16,000    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

        

 
 
 
 

   



 

 
งบเงินอุดหนุน 

 
0 
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                  5,000 
 

5,000 
    เงินอุดหนุน 0 5,000 5,000    

                             รวม 73,200 15,000 88,200    

 
แผนงานการศึกษา 

    

               
งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

              
                      รวม 

   
งบ      
งบบุคลากร 745,000 2,586,000 3,331,000    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 745,000 2,586,000 3,331,000    

งบด าเนินงาน 220,000 2,800,500 3,020,500    

    ค่าตอบแทน 90,000 170,000 260,000    

    ค่าใช้สอย 80,000 1,010,500 1,090,500    

    ค่าวัสดุ 50,000 1,590,000 1,640,000    

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 30,000    

งบเงินอุดหนุน 0 2,800,000 2,800,000    

    เงินอุดหนุน 0 2,800,000 2,800,000    

                             รวม 965,000 8,186,500 9,151,500    

 
แผนงานสาธารณสุข 

    

               
งาน 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อ่ืน 

                   
                   รวม 

     
งบ        

         
           
งบด าเนินงาน 718,500 718,500      

    ค่าตอบแทน 120,000 120,000      

    ค่าใช้สอย 598,500 598,500      

                           รวม                718,500 718,500      

แผนงานสังคมสงเคราะห์     
              งาน งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

รวม      
งบ        
           
งบด าเนินงาน 10,000 10,000      

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000      

                                      



 

 
 
รวม 

 
 

10,000 
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10,000 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 

    

               
งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน                         
                        รวม 

   
งบ      

       
งบบุคลากร 1,530,720 0 1,530,720    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,530,720 0 1,530,720    

งบด าเนินงาน 435,900 560,000 995,900    

    ค่าตอบแทน 210,900 0 210,900    

    ค่าใช้สอย 130,000 200,000 330,000    

    ค่าวัสดุ 95,000 60,000 155,000    

    ค่าสาธารณูปโภค 0 300,000 300,000    

งบลงทุน 0 3,245,600 3,245,600    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,245,600 3,245,600    

                             รวม 1,966,620 3,805,600 5,772,220    

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    

               
งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้าง

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

 
                        รวม 

   
งบ      

       
         
งบบุคลากร 1,062,000 0 1,062,000    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,062,000 0 1,062,000    

งบด าเนินงาน 353,760 25,000 378,760    

    ค่าตอบแทน 173,760 0 173,760    

    ค่าใช้สอย 120,000 25,000 145,000    

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000    

                             รวม 1,415,760 25,000 1,440,760    
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                                              แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
               

งาน 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 
                        รวม 

   
งบ      

       
งบด าเนินงาน 90,000 55,000 145,000    

    ค่าใช้สอย 90,000 55,000 145,000    

งบเงินอุดหนุน 30,000 20,000 50,000    

    เงินอุดหนุน 30,000 20,000 50,000    

                             รวม 120,000 75,000 195,000    

 
แผนงานการเกษตร 

    

               
งาน 

งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและป่าไม้ 

                    รวม      
งบ        

         
งบด าเนินงาน 30,000 30,000      

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000      

                             รวม 30,000 30,000      

 
แผนงานงบกลาง 

    

               
งาน 

 
งบกลาง 

 
                  รวม 

     
งบ        

         
งบกลาง 12,898,380 12,898,380      

    งบกลาง 12,898,380 12,898,380      

                             รวม 12,898,380 12,898,380      

 
นายก อบต.ช่อผกา  ดังรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ที่อยู่ 

ในมือทุกท่านแล้ว   
ประธานสภา     ญัตติร่างข้อบัญญัติต าบลนั้นที่ประชุมจะอนุมัติให้พิจารณาเป็น  3  วาระรวด 
   เดียวก็ได้  แต่การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยงบประมาณ  จะพิจารณา  3   
   วาระรวดเดียวไม่ได้  (ตามข้อ 45  แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
   การประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ) 

 การพิจารณาในวาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลและลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย
ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
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 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้...... 

     ในการพิจารณาในวาระท่ี 1  นี้  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ล าดับต่อไปจะขอให้ที่ประชุมมีมติ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ท่านใด  
   เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.2564  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ 22 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  

ข้อ  49  ก าหนดใว้ว่า...ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ประธานสภาจะต้องส่งให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย..... 

    ภายในระยะเวลาดังกล่าว  หากผู้บริหาร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด  เห็นควรจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอให้เสนอค าขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่ นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ         

  ข้อ  50  ก าหนดไว้ว่า....เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนค าสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  24  
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่เป็นการพิจารณาเป็นการด่วนทั้งนี้ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  
เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  โดยในล าดับต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวนกี่คน 

นางบัวรอง  จงรักษ ์  เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  3  คน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 โดยมี  นายสุชาติ  พรมวงค์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  และ นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิก อบต.

หมู่ที่ 7  เป็นผู้รับรอง 
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนถือว่าสมาชิกเห็นด้วยกับ นางบัวรอง  จงรักษ์  เสนอ ในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.
2564    

ในล าดับต่อไป  ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564   จ านวน 3  คน 
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มติที่ประชุม   -  มีมติแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  3  คน  ดังนี้   
นางหนูไกล  เงาะเศษ     เสนอ  นายเอกชัย  สืบรัมย์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปร 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี  2564  คนที่ 1 
 ผู้รับรอง  นางทองม้วน  ปะนามะตัง  สมาชิก อบต.หมู่ที่  3  

ผู้รับรอง  นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบ 
   ประมานรายจ่ายประจ าปี  2564  คนที ่ 1 อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอชื่อคือ  

นายเอกชัย  สืบรัมย์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7   สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2564  คน ที ่1 
โปรดยกมือขึ้น                                         

ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) 
นายเอกชัย  สืบรัมย ์    เสนอ  นายปรีชา  อยู่สินธุ์   อบต.หมู่ที่  2   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี  2564  คนที่ 2 
 ผู้รับรอง  นายประจวบ  วงษาเศก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  

ผู้รับรอง  นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี  2564  คนที่สองอีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอชื่อคือ   
   นายปรีชา  อยู่สินธุ์   อบต.หมู่ที่ 12  สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 2564  คนที ่ 2  โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) 
นางบัวรอง  จงรักษ์   เสนอนายประจวบ  วงษาเศก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปร 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4     ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี 2564   คนที่ 3 
 ผู้รับรอง  นายนิพนธ์  หม่ันนึก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 

ผู้รับรอง  นางหนูไกล  เงาะเศษ   อบต.หมู่ที่ 6  
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม   - ไม่มี -  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอชื่อคือ   

นายประจวบ  วงษาเศก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  สมควรได้รับการคัดเลือก 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 2564  คนที ่ 3 

โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) 
ประธานสภาฯ ถือว่ามีการเสนอครบตามจ านวนแล้ว  ผู้ถูกเสนอชื่อจึงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อมีมติแต่งตั้งผู้ใดเป็น 
ประธานกรรมการ  และเลขานุการ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอให้ที่ประชุมก าหนดเวลาในการแปรญัตติ 
นางหนูไกล  เงาะเศษ เสนอก าหนดให้มีการยื่นเสนอค าแปรญัตติในวันที่  8  สิงหาคม  2563  เวลา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6      08.30 น. - 17.00  น. วันที่  9  สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น. - 17.00  น. และ  วันที่  10  

สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น. - 17.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ช่อผกา 
ผู้รับรอง  นางบัวรอง  จงรักษ์  สมาชิก อบต.หมู่ที่  4  
ผู้รับรอง  นายแพง  นาแก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่  11 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม   - ไม่มี -  
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากที่ประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ควรก าหนดให้มีการ

ยื่นเสนอค าแปรญัตติในวันที่  8  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 17.00  น.  วันที่  
9   สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น. - 17.00  น. และวันที่  10  สิงหาคม  2563  เวลา  
08.30 น. - 17.00  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ดังนั้น  ภายในระยะเวลาดังกล่าว  หากผู้บริหาร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควร 
   จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร 
   ญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเมื่อคณะกรรมการแปร 
   ญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่ได้มีการแก้ไข 
   เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ  รายงานนั้นอย่าง 
   น้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  ในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติ 
   และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ 
   สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ 
   ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง    
   ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการด่วน  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการแปร 
   ญัตติ  ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย 
   ต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  -   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ      (ถ้าม)ี 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น  4.1 แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 
เลขานุการสภา อบต.ช่อผกา    สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช  2563 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  ในวัน
จันทร์ที่  12  สิงหาคม  2563  เพ่ือให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นการ
แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน  อ าเภอช านิได้ก าหนดจัดงานเนื่องในวโรกาสดังกล่าวเช่น
ที่เคยปฏิบัติมาทุกปีโดยประกอบกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  และเทิดพระเกียรติ 
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ณ  ศาลาประชาคมอ าเภอช านิ  เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรง
มีต่อปวงชนชาวไทย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จึงขอแจ้งเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต.ช่อ
ผกา  ทุกท่านเข้าร่วมในพิธีในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันส่วนก าหนดการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  จะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ทราบอีกครั้ง  

ที่ประชุม  -รับทราบ – 
ประธานสภาฯ   4.2 แจ้งประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 /2563 
    ขอแจ้งให้สมาชิกทราบเราจะประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
                               ครัง้ที่ 2/2563  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2564  ขั้นพิจารณาและลงมติ (วาระ  2,3) ในวันที่  14  สิงหาคม  2563 เวลา  09.30  น. ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ที่ประชุม  -  รับทราบ – 

เลิกประชุม  เวลา  15.00  น.   
         (ลงชื่อ)    สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                           

    (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  ลงชื่อ นายประจวบ  วงษาเศก   ประจวบ   
2.  ลงชื่อ นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์   สวัสดิ ์
3.  ลงชื่อ นายจ านงค์   ศรีเนาวรัตน์   จ านงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 


