
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 1/2562 

วันที่  5  สิงหาคม  2562 
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 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายทองค า  ศิริสุข 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายปรีชา  อยู่สินธุ์ 
นายสมศักดิ์  ศรีเนาวรัตน์ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายค าพอง  สิงรี 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นางหนูไกล  เงาะศษ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
 

ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 12 
สมาชิก อบต.หม่ที ่8 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 5 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 9 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 9 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 11 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 6 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 3 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 2 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 10 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 4 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 12 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 1 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 7 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 1 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 4 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 13 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 6 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 11 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 3 
สมาชิก อบต.หม่ที่ 13 
เลขานุการสภา ฯ 
. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม         
นายนิพนธ์  หมั่นนึก   สมาชิ อบต.หมู่ที่ 7       ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
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10 
11 

นายส ารวย   บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
นายอุดม  ทวีศรี 
นางสิราวรรณ  เริกชัย 
นางสาวปนัดดา  แก้วมณี 
นางสาวจิรายุ  ทัพขวา 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต.เลขานุการ 
นายก อบต. 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
นักวิชาการศึกษา 
พนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

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

 

  
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้

สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าว
เปิด    ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจ าปี
พุทธศักราช  2562 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระ
หนึ่ง  ในวันจันทร์ที่  12  สิงหาคม  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จึงขอ
แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ทุกท่านเข้าร่วมในพิธีในวันดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกันส่วนก าหนดการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  คงจะแจ้งเป็น
หนังสือให้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ทราบอีกครั้ง  

ที่ประชุม  -  รับทราบ – 
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1.2   แจ้งการขอออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ดว้ยนายนภสินธ์ุ  เกิดช่อ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

หมู่ท่ี  5  บา้นโคกกระหาด  ไดย้ืน่หนงัสือขอลาออกจากสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  ต่อนายอ าเภอช านิเม่ือวนัท่ี   1  สิงหาคม  2562  ทราบวา่
ไปท างานท่ีต่างประเทศจึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้ง
ที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562 

เลขานุการสภาอบต.         เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงาน
การ  

ประชุมสภาอบต.ช่อผกา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  2562  ณ  ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานสภาฯ  3.1  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2563  (วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ) 
  ขอเชิญนายก อบต.ช่อผกา  แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ2563  ให้ที่ประชุมทราบ   
นายก อบต.  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารฯ  จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อสภา อบต. อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงขอแถลงให้
ประธานสภาฯ  และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563  ซึ่ง  อบต.ช่อผกา  ได้
ประมาณการรายรับไว้   42,500,000  บาท โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับ
จริงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เงินอุดหนุนทั่วไปประมาณใกล้เคียงกับที่ได้รับ
การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และในปีนี้ปีงบประมาณ  2563  รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  เช่น  เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ  เงินอุดหนุนส าหรับป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นต้น  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนด
วงเงินไว้  จ านวน   42,500,000  บาท  ซึ่งการจัดท างบประมาณ  ของ อบต.ช่อ
ผกา  เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) และเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

             ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลช่อผกา 

               บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลช่อผกา จะไดเ้สนอรา่งข้อบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ตอ่สภาองค์การบริหารสว่นต าบลช่อผกาอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบรหิารสว่นต าบลช่อผกาจงึขอช้ีแจง
ใหท้า่นประธานและสมาชิกทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี 

  
  

ค าแถลงงบประมาณ 
    

                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

                                                      องค์การบรหิารสว่นต าบลชอ่ผกา 

                        อ าเภอช านิ  จงัหวดับรีุรมัย์ 

        

          รายรบัจรงิ ปี  
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

ประมาณการ ปี 
2563 

รายได้จดัเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 118,912.34 121,500.00 121,500.00 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 130,853.05 111,400.00 198,350.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 248,478.70 210,000.00 210,000.00 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 18,737.45 22,500.00 22,500.00 

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 516,981.54 465,400.00 552,350.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 18,721,320.90 17,320,520.00 17,370,320.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

18,721,320.90 17,320,520.00 17,370,320.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

      

  หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 22,042,719.48 24,714,080.00 24,577,330.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

22,042,719.48 24,714,080.00 24,577,330.00 

รวม 41,281,021.92 42,500,000.00 42,500,000.00 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายจ่าย รายจ่ายจรงิปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จา่ยจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,416,735.00 13,127,733.00 12,919,220.00 

  งบบคุลากร 10,547,739.33 13,476,564.00 13,749,350.00 

  งบด าเนินงาน 4,807,121.86 8,526,703.00 8,608,680.00 

  งบลงทุน 2,958,700.00 4,295,000.00 4,252,750.00 



  งบรายจา่ยอืน่ 0.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอดุหนุน 2,767,000.00 3,054,000.00 2,950,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 32,497,296.19 42,500,000.00 42,500,000.00 

รวม 32,497,296.19 42,500,000.00 42,500,000.00 
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 บนัทกึหลกัการและเหตผุล     

                                 ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 

                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                               ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลช่อผกา 

                           อ าเภอช านิ  จงัหวดับรีุรมัย์ 

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 12,038,210 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 108,200 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 8,840,180 

  แผนงานสาธารณสขุ 618,500 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 10,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,333,220 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,397,470 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 205,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 30,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 12,919,220 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 42,500,000 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 

องค์การบรหิารสว่นต าบลช่อผกา 

อ าเภอช านิ  จงัหวดับรีุรมัย์ 

แผนงานบริหารงานท ั่วไป 
              

งานบริหารท ั่วไป 
งานวางแผนสถติิและ

วชิาการ 
งานบริหารงาน

คลงั 
รวม งบ 

  

  

    

งบบคุลากร 6,147,720 402,720 1,816,800 8,367,240 

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,700 0 0 3,089,700 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,058,020 402,720 1,816,800 5,277,540 

งบด าเนินงาน 2,698,660 69,560 646,000 3,414,220 

    คา่ตอบแทน 614,840 69,560 306,000 990,400 

    คา่ใช้สอย 1,527,070 0 260,000 1,787,070 

    คา่วสัดุ 252,750 0 80,000 332,750 



    คา่สาธารณูปโภค 304,000 0 0 304,000 

งบลงทุน 131,150 0 50,600 181,750 

    คา่ครุภณัฑ์ 131,150 0 50,600 181,750 

งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 0 20,000 

    รายจา่ยอืน่ 20,000 0 0 20,000 

งบเงินอดุหนุน 55,000 0 0 55,000 

    เงนิอดุหนุน 55,000 0 0 55,000 

                                             รวม 9,052,530 472,280 2,513,400 12,038,210 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

           
งานบริหารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกนั
ภยัฝ่ายพล
เรือนและ

ระงบัอคัคภียั 

รวม 
 

งบ 
  

   
     
 งบด าเนินงาน 73,200 10,000 83,200 

     คา่ตอบแทน 67,200 0 67,200 

     คา่ใช้สอย 6,000 10,000 16,000 

 งบเงินอดุหนุน 20,000 5,000 25,000 

     เงนิอดุหนุน 20,000 5,000 25,000 

                                              รวม 93,200 15,000 108,200 

 
แผนงานการศึกษา 

              

งานบริหารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

งานระดบั
กอ่นวยัเรียน

และ
ประถมศกึษา 

รวม 
 

งบ 
  

   
     
 งบบคุลากร 602,000 2,398,280 3,000,280 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 602,000 2,398,280 3,000,280 

 งบด าเนินงาน 212,000 2,827,900 3,039,900 

     คา่ตอบแทน 82,000 167,900 249,900 

     คา่ใช้สอย 80,000 1,038,000 1,118,000 

     คา่วสัดุ 50,000 1,592,000 1,642,000 

     คา่สาธารณูปโภค 0 30,000 30,000 

 งบเงินอดุหนุน 0 2,800,000 2,800,000 

     เงนิอดุหนุน 0 2,800,000 2,800,000 

                                              รวม 814,000 8,026,180 8,840,180 

 
แผนงานสาธารณสขุ 

              

งานบริการสาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุอืน่ 

รวม 
  

งบ 
  

    
      
  งบด าเนินงาน 608,500 608,500 

  



    คา่ใช้สอย 608,500 608,500 

  งบเงินอดุหนุน 10,000 10,000 

      เงนิอดุหนุน 10,000 10,000 

                                               รวม 618,500 618,500 

  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

              

งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์ 

รวม 
  

งบ 
  

    
      
  งบด าเนินงาน 10,000 10,000 

      คา่ใช้สอย 10,000 10,000 

                                               รวม 10,000 10,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

              
งานบริหารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 

 
งบ 

  
   
     
 งบบคุลากร 1,411,320 0 1,411,320 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,411,320 0 1,411,320 

 งบด าเนินงาน 526,900 324,000 850,900 

     คา่ตอบแทน 220,900 0 220,900 

     คา่ใช้สอย 211,000 184,000 395,000 

     คา่วสัดุ 95,000 60,000 155,000 

     คา่สาธารณูปโภค 0 80,000 80,000 

 งบลงทุน 0 4,071,000 4,071,000 

     คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 4,071,000 4,071,000 

                                              รวม 1,938,220 4,395,000 6,333,220 

 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

              
งานบริหารท ั่วไป
เกีย่วกบัสรา้งความ
เขม้แข็งของชุมชน 

งานสง่เสริมและ
สนบัสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 
รวม 

 
งบ 

  
   
     
 งบบคุลากร 970,510 0 970,510 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 970,510 0 970,510 

 งบด าเนินงาน 401,960 25,000 426,960 

     คา่ตอบแทน 191,960 0 191,960 

     คา่ใช้สอย 150,000 25,000 175,000 

     คา่วสัดุ 60,000 0 60,000 

                                              รวม 1,372,470 25,000 1,397,470 

 



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
              

งานกฬีาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรม
ท้องถิน่ 

รวม 
 

งบ 
  

   
     
 งบด าเนินงาน 90,000 55,000 145,000 

     คา่ใช้สอย 90,000 55,000 145,000 

 งบเงินอดุหนุน 30,000 30,000 60,000 

     เงนิอดุหนุน 30,000 30,000 60,000 

                                              รวม 120,000 85,000 205,000 

 
แผนงานการเกษตร 

              

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้า
และป่าไม ้

รวม 
  

งบ 
  

    
      
  งบด าเนินงาน 30,000 30,000 

      คา่วสัดุ 30,000 30,000 

                                               รวม 30,000 30,000 
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แผนงานงบกลาง 

              

งบกลาง รวม 
  

งบ 
  

    
      
  งบกลาง 12,919,220 12,919,220 

      งบกลาง 12,919,220 12,919,220 

                                               รวม 12,919,220 12,919,220 

   
       ประธานสภา     ญัตติร่างข้อบัญญัติต าบลนั้นที่ประชุม  จะอนุมัติให้พิจารณาเป็น  3  วาระ

รวด    เดียวก็ได้  แต่การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยงบประมาณ  
จะพิจารณา  3   
   วาระรวดเดียวไม่ได้  (ตามข้อ 45  แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับ    การประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ) 

 การพิจารณาในวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
ต าบลและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิน่พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้...... 

     ในการพิจารณาในวาระที่ 1  นี้  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 



ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ล าดับต่อไปจะขอให้ที่ประชุมมีมติ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ท่านใด 
    เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ี   งบประมาณ  พ.ศ.2563  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2563  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ 22 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 
เสียง) 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  ข้อ  49  ก าหนดใว้ว่า...ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับ
หลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ประธานสภา
จะต้องส่งให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย..... 

    ภายในระยะเวลาดังกล่าว  หากผู้บริหาร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด  
เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอให้เสนอค าขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ         
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  ข้อ  50  ก าหนดไว้ว่า....เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  

จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อม
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนค าสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่ เป็นการพิจารณาเป็นการด่ วนทั้ งนี้ ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  โดยในล าดับต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวนกี่
คน 

นางสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  3  คน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 โดยมี  นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ  สมาชิก อบต.หมู่ที่  12  และ นางบัวรอง  จงรักษ์ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  เป็นผู้รับรอง 



ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนถือว่าสมาชิกเห็นด้วยกับ นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  

เสนอ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2563    

ในล าดับต่อไป  ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563   จ านวน 3  คน 

มติที่ประชุม   -  มีมติแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  3  คน  
ดังนี้   
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ     เสนอ  นายเอกชัย  สืบรัมย์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการ

แปร 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี  2563  คนที่ 1 
 ผู้รับรอง  นางทองม้วน  ปะนามะตัง  สมาชิก อบต.หมู่ที่  3  

ผู้รับรอง  นางหนูไกล  เงาะเศษ   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบ 
   ประมานรายจ่ายประจ าปี  2563  คนที่  1 อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอ
ชื่อคือ  

นายเอกชัย  สืบรัมย์   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7   สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  2563  คน ที่ 1 
โปรดยกมือขึ้น                                         

ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  
เสียง) 
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นายจ านง  ศรีเนาวรัตน์     เสนอ  นายประจวบ  วงษาเศก   อบต.หมู่ที่ 8   เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่  9 ร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี  2563  คนที่ 2 
 ผู้รับรอง  นางเฉลิม  สิงหนาท  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  

ผู้รับรอง  นายสุชาติ  พรมวงค์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี  2563  คนที่สองอีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอชื่อ
คือ   



   นายประจวบ  วงษาเศก   อบต.หมู่ที่  8  สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการ 
   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 2563  คนที่  2  โปรดยกมือ
ขึ้น 
ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  
เสียง) 
นายเอกชัย  สืบรัมย์   เสนอนายประนิตย์  จันทร์นพคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่  12  เป็น

คณะกรรมการแปร 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7     ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจ าปี 2563   คนที่ 3 
 ผู้รับรอง  นายแพง  นาแก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่  11 

ผู้รับรอง  นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี   อบต.หมู่ที่  5  
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม   - ไม่มี -  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ผู้ถูกเสนอ
ชื่อคือ   

นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ  สมาชิก อบต.หมู่ที่  12  สมควรได้รับการคัดเลือก 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 2563  คน
ที่  3 

โปรดยกมอืขึ้น 
ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  
เสียง) 
ประธานสภาฯ ถือว่ามีการเสนอครบตามจ านวนแล้ว  ผู้ถูกเสนอชื่อจึงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  และขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ก าหนด
นัดประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563เพ่ือมีมติแต่งตั้งผู้ใดเป็นประธานกรรมการ  และเลขานุการ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอให้ที่ประชุมก าหนดเวลาในการแปรญัตติ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ เสนอก าหนดให้มีการยื่นเสนอค าแปรญัตติในวันที่  6  สิงหาคม  2562  เวลา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่  12    08.30 น. - 17.00  น. วันที่  7  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. - 17.00  น. 

และ  วันที่  8  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. - 17.00  น. ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ผู้รับรอง  นางบัวรอง  จงรักษ์  สมาชิก อบต.หมู่ที่  4  
ผู้รับรอง  นายแพง  นาแก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่  11 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ? 
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ที่ประชุม   - ไม่มี -  



ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกผมขอมติจากที่ประชุมว่าท่านใดเห็นว่า  ควร
ก าหนดให้มีการยื่นเสนอค าแปรญัตติในวันที่  6  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  
08.30 น. – 17.00  น.  วันที่  7   สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. - 17.00  
น. และวันที่  8   สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. - 17.00  น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0   
   เสียง) 
ประธานสภาฯ  ดังนั้น  ภายในระยะเวลาดังกล่าว  หากผู้บริหาร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นสมควร 
   จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปร 
   ญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเมื่อคณะกรรมการ
แปร    ญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่ได้
มีการแก้ไข    เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ฯ  รายงานนั้นอย่าง    น้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  ในตอน
หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติ    และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  เกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ    สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้    ประธานสภาท้องถิ่น  ส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง       ก่อนวันประชุม
พิจารณา  เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการด่วน  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการแปร 
   ญัตติ  ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัย    ต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  -   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ      (ถ้าม)ี 
นายก อบต.ช่อผกา  4.1 การของบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
  ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตพ้ืนที่หนองเสม็ดน้อยหมู่ที่  3  ต าบลช่อ

ผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ว่าได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนที่ใช้สัญจร
และใช้ในการเกษตรภายในหมู่บ้านเกิดช ารุดเสียหายขอให้ทาง อบต.ช่อผกา
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกปลอดภัย  ดังนั้นผมจึงขอแจ้งให้
สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  หมู่ที่  3  บ้านหนองเสม็ดน้อยทั้งสองท่านได้ช่วย
ตรวจสอบถนนหนทางและปัญหาความเดือดร้อนอ่ืนๆ  ของประชาชนในหมู่บ้าน
แล้วท าหนังสือประสานขอความช่วยเหลือมายัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ด้วยเพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบและหา
แนวทางแก้ไขต่อไป 
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  4.2  แจ้งเรื่องได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอนุญาตก่อสร้าง
สถานที่เล่นการพนันชนไก่ในเขตพื้นที่ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ด้วยอ าเภอช านิได้แต่งตั้งผมเป็นคณะกรรมการอนุญาตก่อสร้างสถานที่เล่น
การพนันชนไก่ในเขตพ้ืนที่ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยมี
ชาวบ้านในหมู่ที่  3  บ้านหนองเสม็ดน้อย  ต าบลช่อผกา  ได้ไปยื่นเรื่องขออนุญาต
ก่อสร้างสถานที่เล่นการพนันชนไก่  ทางอ าเภอช านิจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุญาตก่อสร้างสถานที่เล่นการพนันชนไก่โดยมีกรรมการจากอ าเภอคือปลัดอาวุโส
เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  เป็นกรรมการและผู้แทนจากท้องถิ่นท้องที่
ในเขตต าบลช่อผกาเป็นกรรมการผมเป็นตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกา  จึงขอแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบหากพบเห็นการพนันชนไก่ในหมู่ที่  3  จะได้แจ้ง
ให้ชาวบ้านทราบว่ามีการขออนุญาตถูกต้องแล้ว 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
  4.3  เรื่องการท าความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ าโคกมะตูม  หมู่ที่  7  

ต าบล     ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผการ่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้านได้ประชุม

ร่วมกันในการท าความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ าโคกมะตูม  หมู่ที่  7  ต าบลช่อผกา  
อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้มีการแบ่งพ้ืนที่ในการท าความสะอาดให้แต่ละ
หมู่บ้านรับผิดชอบโดยให้กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จัดหาป้ายติด
เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ว่าหมู่ไหนได้รับผิดชอบตรงไหนเพ่ือจะได้ท าความสะอาดบริเวณที่
หมู่บ้านตนรับผิดชอบในทุกๆ เดือน  หากหมู่ไหนไม่ได้ท าความสะอาดก็จะได้รู้
เพราะมีป้ายติดอยู่จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  4.4  แจ้งขอให้แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากสถานที่ลานรับซื้อข้าว  หมู่ที่  
9         สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 9      ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  
  ตามท่ีทราบกันว่าในหมู่ที่  9  บ้านบุ  มีสถานที่ (ลานรับซื้อข้าว)  ซึ่ง

ด าเนินการมาหลายปีแล้วบัดนี้ได้เกิดปัญหาฝุ่นละอองจากการด าเนินกิจการท าให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง  ดังนั้นจึงขอฝาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วย
ประสานงานกับผู้ประกอบการให้หาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ี  นายจ านง  ศรีเนาวรัตน์  สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  หมู่ที่  9  แจ้งนั้นผมจะ
ได้มอบหมายให้รองปลัดฯ  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ออกไป
ตรวจสอบแล้วแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ประกอบการได้ทราบและหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
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เลิกประชุม  เวลา  15.00  น.   
           

    (ลงชื่อ)    สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)      
                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                           

    (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุม 

                    (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


