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(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  6  สิงหาคม  2564 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นายปรีชา  อยู่สินธุ์ 
นายแพง  นาแก้ว 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นายทองค า  ศิริสุข 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นางหนูไกล  เงาะศษ 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายค าพอง  สิงรี 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
 
 

ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 2 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 11 
สมาชิก อบต.หม่ที ่4 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 11 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 6 
สมาชิก อบต .หม่ที่13
สมาชิก อบต.หม่ที่ 9 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 4 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 3 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 8 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 13 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 6 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 1 
สมาชิก อบต.หม่ที ่12 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 1 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 12 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 7 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 5 
เลขานุการสภา ฯ 
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เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
ปรีชา  อยู่สินธุ์ 
แพง  นาแก้ว 
บัวรอง  จงรักษ ์
เฉลิม  สิงหนาท 
ทองค า  ศิริสุข 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
สมัย  เกิดช่อ 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
ประจวบ  วงษาเศก 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
หนูไกล  เงาะศษ 
สุชาติ  พรมวงค ์
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
ค าพอง  สิงรี 
สวัสดิ์  ยินดีชาติ 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
สมปอง  ภูอาจดั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ไมม่าประชุม 

1.  นายศิริ  นาคินชาติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย   บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
นางพิมวรา  เทียมวงค์ 
นายอุดม  ทวีศรี 
นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ 
จ.อ.ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์ 
นางสาวอทิรัตน์  ขันน้อย 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 
นายชัชฤทธิ์  สนทนา 
 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการ นายก อบต. 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ส ารวย   บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี  ปะริโต 
ธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
พิมวรา  เทียมวงค์ 
อุดม  ทวีศรี 
ศุภสวัสดิ์  อาจหาญ 
ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์ 
อทิรัตน์  ขันน้อย 
อลิสา  สุขกล่ า 
โสรยา  เล็กประโคน 
ชัชฤทธิ์  สนทนา 
 

 

  
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณ

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1   แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่สามารถเข้าประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1/2564 
ด้วยนายศิริ  นาคินชาติ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่   3  บ้าน

หนองเสม็ดน้อย ไม่สามารถเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้เพราะไม่สบาย  
จึงได้ยื่นหนังสือขอลาป่วยต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ผมจึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ- 
                                     1.2  แจ้งข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                              จ านวน  2  อัตรา 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกามีข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การ 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกา  จ านวน  2  คน คือต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
   และต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ผมขอให้ทั้งสองท่านได้ 
   แนะน าตนเองต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้รับทราบ 
นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ  ผมนายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้ย้าย
รองปลัด อบต.ช่อผกา มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ  อ าเภอปะค า  จังหวัดบุรีรัมย์  พ้ืนเพเป็นคนอ าเภอ 

พิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  แต่มามีครอบครัวอยู่ต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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   ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  

2564  ดีใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จะท าหน้าที่ให้ดี 
   ที่สุดเต็มความรู้ความสามารถ 
นางพิม์วรา  เทียมวงค์  ดิฉันนางพิม์วรา  เทียมวงค์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ผอ. กองการศึกษาฯ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลโดนตูม  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นคนชุม 
   พวง  จังหวัดนครราชสีมา  บรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เมื่อ 
   ปี  2548  ในต าแหน่งนักวิชากรศึกษาท างานได้ประมาณ  8  เดือน  ได้ย้ายกลับบ้านที่องค์การ 
   บริหารส่วนต าบลโดนตูม  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ขอย้ายมาปฏิบัติที่องค์การ 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกา  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2564   ดีใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การ 

บริหารส่วนต าบลช่อผกา   ซึ่งถือเป็นบ้านหลังแรกในการรับราชการยากมาตอบแทนคนต าบลช่อ
ผกา  และจะท าหน้าที่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่นให้ดีที่สุดเต็มความรู้ความสามารถ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2564 
เลขานุการสภาอบต.         เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการ  

ประชุมสภาอบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2564  
ณ  ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  

ประธานสภาฯ  3.1  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565  (วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ) 

  ขอเชิญนายก อบต.ช่อผกา  แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ให้ที่ประชุมทราบ   

นายก อบต.  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารฯ  จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ต่อสภา อบต. อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  ได้จัดท าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นจึงขอแถลงให้
ประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565  ซึ่ง  อบต.ช่อผกา  ได้ประมาณการรายรับ
ไว้   45,600,000  บาท โดยประมาณการจากรายได้ที่จัดเก็บภาษีจัดสรรใกล้เคียงกับรายรับจริง
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เงินอุดหนุนทั่วไปประมาณใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และในปีนี้ปีงบประมาณ  2565  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  เช่น  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ    เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ  เงินอุดหนุนส าหรับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นต้น  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงิน
ไว้  จ านวน   45,600,000  บาท  ซึ่งการจัดท างบประมาณ  ของ อบต.ช่อผกา  เป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) การตั้งงบประมาณรายจ่ายได้กระท าตามท่ีมี 
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กฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
    

1. รายรับ    

        
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 9,535.75 82,300.00 105,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
67,698.81 129,200.00 100,100.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 277,997.92 256,500.00 258,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 321,175.67 102,200.00 503,500.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 200.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 676,408.15 570,200.00 966,800.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,591,694.67 19,241,000.00 19,870,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19,591,694.67 19,241,000.00 19,870,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,089,736.30 24,008,800.00 24,763,200.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
24,089,736.30 24,008,800.00 24,763,200.00 

รวม 44,357,839.12 43,820,000.00 45,600,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจา่ยจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 12,340,357.00 12,898,380.00 14,467,630.00 
  งบบุคลากร 11,399,873.00 14,614,900.00 14,520,420.00 
  งบด าเนินงาน 5,254,580.16 8,972,520.00 9,016,720.00 
  งบลงทุน 3,582,150.00 4,409,200.00 4,675,230.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,060,000.00 2,905,000.00 2,900,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,651,960.16 43,820,000.00 45,600,000.00 

  
    

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

     ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,817,090 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 223,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,534,840 
  แผนงานสาธารณสุข 598,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,416,570 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,437,240 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 325,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,715,130 
  แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 14,467,630 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 45,600,000 



 



-6- 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

แผนงานงบกลาง 
                       งาน 

งบกลาง รวม 
       

งบ 
  

           
             
       งบกลาง 14,467,630 14,467,630 
           งบกลาง 14,467,630 14,467,630 
       รวม 14,467,630 14,467,630 
                    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                       งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน 
รวม 

 
งบ 

  
     
       
 งบบุคลากร 6,252,940 462,240 2,087,320 219,800 9,022,300 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,900 0 0 0 2,916,900 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,336,040 462,240 2,087,320 219,800 6,105,400 
 งบด าเนินงาน 3,030,190 74,520 564,310 26,270 3,695,290 
     ค่าตอบแทน 1,059,690 74,520 374,310 26,270 1,534,790 
     ค่าใช้สอย 1,385,500 0 110,000 0 1,495,500 
     ค่าวัสดุ 277,000 0 80,000 0 357,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 308,000 0 0 0 308,000 
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งบลงทุน 29,500 0 0 0 29,500 

     ค่าครุภัณฑ์ 29,500 0 0 0 29,500 
 งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 
     เงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 
 งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0 0 20,000 
     รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000 
 รวม 9,382,630 536,760 2,651,630 246,070 12,817,090 
                                                                                                                                   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                       งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม 
     

งบ 
  

         
           
     งบด าเนินงาน 163,000 60,000 223,000 
         ค่าตอบแทน 150,000 0 150,000 
         ค่าใช้สอย 6,000 60,000 66,000 
         ค่าวัสดุ 7,000 0 7,000 
     รวม 163,000 60,000 223,000 
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แผนงานการศึกษา 

                       งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 
     

งบ 
  

         
           
     งบบุคลากร 1,155,960 1,626,840 2,782,800 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,155,960 1,626,840 2,782,800 
     งบด าเนินงาน 465,140 2,456,300 2,921,440 
         ค่าตอบแทน 340,140 0 340,140 
         ค่าใช้สอย 80,000 827,100 907,100 
         ค่าวัสดุ 45,000 1,594,200 1,639,200 
         ค่าสาธารณูปโภค 0 35,000 35,000 
     งบลงทุน 22,000 8,600 30,600 
         ค่าครุภัณฑ์ 22,000 8,600 30,600 
     งบเงินอุดหนุน 0 2,800,000 2,800,000 
         เงินอุดหนุน 0 2,800,000 2,800,000 
     รวม 1,643,100 6,891,740 8,534,840 
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แผนงานสาธารณสุข 
                       งาน 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม 
       

งบ 
  

           
             
       งบด าเนินงาน 598,500 598,500 
           ค่าตอบแทน 120,000 120,000 
           ค่าใช้สอย 468,500 468,500 
           ค่าวัสดุ 10,000 10,000 
       รวม 598,500 598,500 
                    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                       งาน งาน
สวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห ์

รวม 
       

งบ 
  

           
             

       งบด าเนินงาน 15,000 15,000 
           ค่าใช้สอย 15,000 15,000 
       รวม 15,000 15,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

                       งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 
    

งบ 
  

        
          
    งบบุคลากร 1,691,880 0 0 1,691,880 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,691,880 0 0 1,691,880 
    งบด าเนินงาน 409,690 290,000 25,000 724,690 
        ค่าตอบแทน 209,690 0 0 209,690 
        ค่าใช้สอย 105,000 100,000 25,000 230,000 
        ค่าวัสดุ 95,000 40,000 0 135,000 
        ค่าสาธารณูปโภค 0 150,000 0 150,000 
    รวม 2,101,570 290,000 25,000 2,416,570 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
     

งบ 
  

         
           
     งบบุคลากร 1,023,440 0 1,023,440 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,023,440 0 1,023,440 
     งบด าเนินงาน 388,800 25,000 413,800 
         ค่าตอบแทน 208,800 0 208,800 
         ค่าใช้สอย 120,000 25,000 145,000 
         ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000 
     รวม 1,412,240 25,000 1,437,240 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                       งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
     

งบ 
  

         
           
     งบบุคลากร 1,023,440 0 1,023,440 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,023,440 0 1,023,440 
     งบด าเนินงาน 388,800 25,000 413,800 
         ค่าตอบแทน 208,800 0 208,800 
         ค่าใช้สอย 120,000 25,000 145,000 
         ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000 
     รวม 1,412,240 25,000 1,437,240 
      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
     

งบ 
  

         
           
     งบด าเนินงาน 220,000 55,000 275,000 
         ค่าใช้สอย 220,000 55,000 275,000 
     งบเงินอุดหนุน 30,000 20,000 50,000 
         เงินอุดหนุน 30,000 20,000 50,000 
     รวม 250,000 75,000 325,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                       งาน 

งานก่อสร้าง รวม 
       

งบ 
  

           
             
       งบด าเนินงาน 100,000 100,000 
           ค่าใช้สอย 100,000 100,000 
       งบลงทุน 4,615,130 4,615,130 
           ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,615,130 4,615,130 
       รวม 4,715,130 4,715,130 
        

แผนงานการเกษตร 
                       งาน 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 
       

งบ 
  

           
             
       งบด าเนินงาน 50,000 50,000 
           ค่าใช้สอย 20,000 20,000 
           ค่าวัสดุ 30,000 30,000 
       รวม 50,000 50,000 
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นายก อบต.ช่อผกา  ดังรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  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 
 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้...... 

     ในการพิจารณาในวาระที่ 1  นี้  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ล าดับต่อไปจะขอให้ที่ประชุมมีมติ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ท่านใด  
   เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.2565  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ 20 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  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ         

  ข้อ  50  ก าหนดไว้ว่า....เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ งรายงานและบันทึก
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.2565  จ านวนกี่คน 

นายเอกชัย  สืบรัมย ์  เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  3  คน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 โดยมี  นายสุชาติ  พรมวงค์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  และ นางทองม้วน  ปะนามะตัง  สมาชิก 

อบต.หมู่ที่ 3  เป็นผู้รับรอง 
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ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนถือว่าสมาชิกเห็นด้วยกับ นางบัวรอง  จงรักษ์  เสนอ ในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.
2565    

ในล าดับต่อไป  ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565   จ านวน 3  คน 

มติที่ประชุม   -  มีมติแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน  3  คน  ดังนี้   
นางบัวรอง  จงรัก์     เสนอ  นายประจวบ  วงษาเศก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปร 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี  2565  คนที ่1 

ผู้รับรอง  นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  
ผู้รับรอง  นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบ 
   ประมานรายจ่ายประจ าปี  256  คนที่  1 อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอชื่อคือ  

นายประจวบ  วงษาเศก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2565  คน ที ่1 
โปรดยกมือขึ้น                                         

ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  20  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) 
นางหนูไกล  เงาะเศษ     เสนอ  นายปรีชา  อยู่สินธุ์   อบต.หมู่ที่  2   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี  2565  คนที่ 2 
 ผู้รับรอง  นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  

ผู้รับรอง  นายค าพอง  สิงรี   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี  2565  คนที่สองอีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอชื่อคือ   
   นายปรีชา  อยู่สินธุ์   อบต.หมู่ที่ 12  สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 2565  คนที ่ 2  โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  20  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) 
นางเฉลิม  สิงหนาถ   เสนอนายเอกชัย  สืบรัมย ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปร 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11     ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี 2565   คนที ่3 
 ผู้รับรอง  นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 

ผู้รับรอง  นายแพง  นาแก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม   - ไม่มี -  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอชื่อคือ   

นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  สมควรได้รับการคัดเลือก 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 2565  คนที ่ 3 

โปรดยกมือขึ้น 
 



 
 

-16- 
ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  20  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) 
ประธานสภาฯ ถือว่ามีการเสนอครบตามจ านวนแล้ว  ผู้ถูกเสนอชื่อจึงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือมีมติแต่งตั้งผู้ใดเป็น 
ประธานกรรมการ  และเลขานุการ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้ที่ประชุมก าหนดเวลา สถานที่ในการแปรญัตติ และก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรม 
   การแปรญัตติด าเนินพิจารณาค าแปรญัตติ 
นายประนิตย์ จันทร์นพคุณ เสนอก าหนดให้มีการยื่นเสนอค าแปรญัตติในวันที่ 7  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 - 17.00 น. 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12     วันที่  8  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 - 17.00  น. และ  วันที่  9  สิงหาคม  2564  เวลา   

08.30 - 17.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  และก าหนดระยะเวลา 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการพิจารณาค าแปรญัตติในวันที่  10  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
ผู้รับรอง  นายประจวบ  วงษาเศก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8   
ผู้รับรอง  นายแพง  นาแก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่  11 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม   - ไม่มี -  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากที่ประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ควรก าหนดให้มีการ 

ยื่นเสนอค าแปรญัตติในวันที่  7  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 17.00  น.  วันที่  
8  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 น. - 17.00  น. และวันที่  9  สิงหาคม  2564  เวลา 
08.30 น. - 17.00  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  และก าหนด
ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการพิจารณาค าแปรญัตติในวันที่  10  สิงหาคม  
2564  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  20  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  - 
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ประธานสภาฯ   3.2  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 

พ.ศ.2564  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวด 
   ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก  

ขนาดไม่น้อยกว่า  195x79x74 ซ.ม.  จ านวน  1  ตวั  ตั้งไว้  8,000  บาทพร้อมเก้าอ้ีส านักงานมี 
ท้าวแขนขา  5  แฉก  โครเมี่ยม เบาะนั่ง  PVC  ขนาดไม่น้อยกว่า  64x67x111-121 ซม..  
จ านวน  1  ตัว  ตั้งไว้ 4,000   

ในรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ขอเชิญนายก 
อบต. ช่อผกา  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายก อบต.ช่อผกา  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้มีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 
คือ  นางพิม์วรา  เทียมวงค์   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผอ. 
กองการศึกษาฯ เดิมทีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผการักษาราชการแทน เมื่อมีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มาปฏิบัติหน้าที่จ าเป็นจะต้องจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงานใช้ในการปฏิบัติงานดังนั้นจึงต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  คือ โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า  195x79x74 ซ.ม.  
จ านวน  1  ตัว  งบประมาณ  8,000  บาทพร้อมเก้าอ้ีส านักงานมีท้าวแขนขา 5  แฉก  โครเมี่ยม 
เบาะนั่ง  PVC  ขนาดไม่น้อยกว่า  64x67x111-121 ซม..  จ านวน  1  ตัว  งบประมาณ  4,000  
โดยขอโอนเงินงบประมาณ ดังนี้  

- ขอโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกส าโรง หมู่ที่ 2 
จากบ้านนายเพชร สุภาษิต ถึงนานายสมบูรณ์ พินิจพันธ์  โอนลด 4,000.00  เป็นเงินเหลือจ่าย
โครงการ  

- ขอโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 จาก
บ้านนางอาน กฎมัจฉา ถึงประปาหมู่บ้าน โอนลด 8,000.00 เป็นเงินเหลือจ่ายโครงการ 

- ขอโอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมในแผนงานการศึกษา  งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ
โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า  195x79x74 ซ.ม.  จ านวน  1  ตัว  ตั้งไว้  
8,000  บาทพร้อมเก้าอ้ีส านักงานมีท้าวแขนขา  5  แฉก  โครเมี่ยม เบาะนั่ง  PVC  ขนาดไม่น้อย
กว่า  64x67x111-121 ซม..  จ านวน  1  ตัว  ตั้งไว้ 4,000   

ประธานสภาฯ   ก่อนจะให้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ได้พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   2564  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ใด้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ างบประมาณ  ให้สมาชิกสภาสภา อบต.ช่อผกา  ได้ทราบ  
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2541  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการ
โอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ชี้แจง 
   ระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็น 
   ชอบให้โอนเงินประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  ตามที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา   
   น าเสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ด้วย 
   มติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  20  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ      (ถ้าม)ี 

นายก อบต.ช่อผกา                    4.1  แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                              และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดแผนการเลือกตั้งไว้ว่าจะให้สมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุด 

รักษาการในวันที่  1  ตุลาคม  2564  และจะให้มีการเลือกตั้งในวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  
นั้น  แต่เนื่องจากสถาณการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค 19 )  ยังมีการแพร่ระบาดใน
ประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  และมีแนวโน้มสูงขึ้นท าให้ต้องเลื่อนการ
เลือกตั้งออกไปส่วนจะเลือกตั้งตอนไหนนั้นยังไม่ทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
4.2  การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019(โควิค 19) 
ตามท่ีสมาชิกสภา  อบต.ช่อผกา  ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับเนื่องจากสถาณการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019(โควิค 19)  ยังมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยยัง 
พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ท าให้หน่วยงานต่างๆ  ต้องด าเนินการตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019(โควิค 19)  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หนองตาเปล่ง ต าบลช่อผกา  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกคนร่วมกันจัดตั้งศูนย์กักกันตัวเพ่ือเฝ้าสังเกตุอาการผู้ที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงคือพ้ืนที่สีแดงและสมัครใจเข้ากักกันตัวเองที่ศูนย์กักกันตัววัดโคกเพชร 
และทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้จัดหาถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจา
เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019(โควิค 19) ทีเ่ดินทางมา
จากพ้ืนที่แดงและมีที่กักกันตัวเองที่บ้านไม่ประสงค์จะเข้าสถานที่กักกันตัวที่วัดโคกเพชรและหมอ
สั่งให้กักกันตัวเองที่บ้านเพ่ือเฝ้าระวังสังเกตุอากร  14  วัน  

ที่ประชุม  -รับทราบ-  
    4.3  ขอขอบคุณในการร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน คนช านิ  ไม่ทิ้งกัน  เพื่อจัดซื้อ 

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ตามท่ีสมาชิกสภา  อบต.ช่อผกา  ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับเนื่องจากสถาณการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019(โควิค 19)  ยังมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยยัง 
พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ท าให้หน่วยงานต่างๆ  ต้องด าเนินการตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019(โควิค 19)  ในด้าน
หมอ  พยาบาล  ก็ต้องท างานหนัก และโรงพยาบาลช านิเรายังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการ 
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ใช้รักษาผู้ป่วย เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019(โควิค 19)  เพราะเดินทาง 
มาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพ้ืนที่สีแดงเดินทางกลับบ้าน  ทางนายอ าเภอช านิและหัวหน้าส่วน
ราชการจึงได้ประชุมจัดตั้งกองทุน  คนช านิ  ไม่ทิ้งกัน  เพ่ือเชิญเชิญพ่ีน้องชาวช านิร่วมบริจาค 
เงินจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในสถาณการณ์โรคระบาดโควิค 19   
ในส่วนของ อบต.ช่อผกา  ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  สมาชิสภา อบต.ช่อผกา  พนักงาน  ลูกจ้าง 
ได้ร่วมบริจาคเงิน  จ านวน  10,000  บาท  ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
    4.4  แจ้งการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรม 
   ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี  พ.ศ.2564  โดยครุภัณฑ์ที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งไปด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุภาครัฐแล้วมีเงิน
งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างหากมีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้
จัดท ารายงานข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับจัดท าข้อเสนอขอใช้เงินที่เหลือจ่าย
ภายใต้ประเภทรายการงบประมาณเดียวกันส่งรายงานจังหวัดเพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและก าหนดงบประมาณใหม่  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา
ได้ด าเนินการของบประมาณจากเงินเหลือจ่ายดังกล่าว  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อนุมัติงบประมาณจ านวน  2  โครงการ ดังนี้ 
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัส บร.ถ.80-085  บ้านช่อผกา หมู่ที่  7- 
บ้านบุ หมู่ที่  9) บ้านช่อผกา  หมู่ที่  7  ต าบลช่อผกา  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  990  เมตร
หนา 0.15  เมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  4,950  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ  2,510,000  บาท 
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัส บร.ถ.80-003  ต าบลช่อผกา – 
ต าบลเมืองฝ้าย  ช่วงบ้านหนองเทา)  หมู่ที่  8  บ้านหนองเทา  ต าบลช่อผกา  ขนาดกว้าง 6  
เมตร  ยาว  400  เมตรหนา 0.15  เมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,400  ตารางเมตร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ  1,190,000  บาท 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  โดย
ก าหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญขวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า  การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลง
นามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

ประธานสภาฯ   4.5 แจ้งประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 /2564 
    ขอแจ้งให้สมาชิกทราบเราจะประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
                               ครั้งที่ 2/2564  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2565  ขั้นพิจารณาและลงมติ (วาระ  2,3) ในวันที่  13  สิงหาคม  2564 เวลา  10.00  น. ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
 
 



 
 
       -20- 
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 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


