
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัน พุธ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 ผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย ชลณฤทธิ์   จ าชาติ ประธานสภาฯ ชลณฤทธิ์   จ าชาติ   

๒ นาย บุญถือ      เทพอุทัย รองประธานสภาฯ บุญถือ      เทพอุทัย   

๓ นาง เตือนใจ     บ ารุง เลขานุการ สภาฯ อบต. เตือนใจ     บ ารุง  

๔ นาย อนันต์       บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมู่๑ อนันต์       บรรเทากุล   

๕ นายสวน          บุญทัน สมาชิก อบต.หมู่๒ สวน         บุญทัน   

๖ นาย ฤทธิกร     จนิดาโสด สมาชิก อบต.หมู่๒ ฤทธิกร     จนิดาโสด   

๗ นาย สมบัติ       สวงโท สมาชิก อบต.หมู่๓ สมบัติ       สวงโท  

๘ นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน สมาชิก อบต.หมู่๓ ปภัทวรินทร์ อนิทปัน   

๙ นาง ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมู่๔ ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม   

๑๐ ด.ต.บุตร         ประทีปเมือง  สมาชิก อบต.หมู่๔ บุตร         ประทีปเมือง  

๑๑ นาย ประสาท    อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่๕ ประสาท   อาภรณ์แก้ว  

๑๒ นาย ก าจร       โกฏิหอม สมาชิก อบต.หมู่๕ ก าจร       โกฏิหอม  

๑๓ นาย จรัส         ศริิรวง สมาชิก อบต.หมู่๖ จรัส         ศริิรวง   

๑๔ นาง ประจวบ     ภริมย์ภักดิ ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ ประจวบ    ภริมย์ภักดิ์   

๑๕ นาย มนตรี       จันค าวงษ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ มนตรี       จันค าวงษ์  

๑๖ นาย นิสันต์       สุขพยุง สมาชิก อบต.หมู๘่ นิสันต์       สุขพยุง   

๑๗ นาง ทองทิพย์   จุมทา สมาชิก อบต.หมู๘่ ทองทิพย์   จุมทา   

๑๘ นาย สังข์         เกียงกระโทก สมาชิก อบต.หมู๙่ สังข์       เกียงกระโทก   

๑๙ นาย ประยงค์     ยิ่งเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ประยงค์    ยิ่งเหมาะ   

๒๐ นาย ช่วย         ผันสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ช่วย         ผันสันเทียะ  

๒๑ นาง ประทิน      ใจเอื้อ สมาชิก อบต.หมู่๑๑ - ลา 

๒๒ นาย จ าปี        ไชยา สมาชิก อบต.หมู่๑๑ - ลา 

๒๓ นาง กาวอน      ค ามะขุย สมาชิก อบต.หมู่๑๒ กาวอน     ค ามะขุย  

๒๔ นาง ทองม ี     หงสส์ระแก้ว สมาชิก อบต.หมู่๑๓ ทองม ี    หงสส์ระแก้ว  

 



-๒- 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๕ นาย โสภา      นารีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่๑๓ โสภา      นารีจันทร์  

๒๖ นาย มังกรณ์   ชนะชัย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ มังกรณ์   ชนะชัย  

๒๗ นาย สมควร    ปกค่าย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ สมควร    ปกค่าย  

๒๘ นาย ประสาน  แสนศกึ สมาชิก อบต.หมู่๑๕ ประสาน   แสนศกึ  

๒๙ นาย วิจารณ์    องิชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่๑๖ วิจารณ์     อิงชัยภูมิ  

๓๐ นาง สุพัตตรา  พรมพาน สมาชิก อบต.หมู่๑๖ สุพัตตรา   พรมพาน  

๓๑ นาย บันเทิง    วงษ์เมือง สมาชิก อบต.หมู่๑๗ บันเทิง      วงษ์เมือง  

๓๒ นาง ศรทีอง    แสนทวีสุข สมาชิก อบต.หมู่๑๘ ศรทีอง     แสนทวีสุข  

๓๓ นาย อุดร       พบลาภ สมาชิก อบต.หมู่๑๘ อุดร         พบลาภ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย ศุภวัฒน ์ค าชมภู นายก อบต.วังตะเฆ่ ศุภวัฒน์ ค าชมภู  

๒ นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูม ิ นักจัดการงานทั่วไป 

 

ประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรี

ภูมิ 

 

๓ นางปิณฑิตา สรภูมิ หัวหนา้ส านักปลัด ปิณฑติา สรภูมิ  

๔ นายสุรเดช นอ้ยน้ าเที่ยง รองนายก สุรเดช น้อยน้ าเที่ยง  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจง้ที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีความส าคัญ คือเป็นการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๕ หรอืการพิจารณาข้อญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อ

ตราเป็นข้อญัตติ น างบประมาณไปพัฒนาต าบล ดังนั้นประธานจึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก หากไม่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วน ห้ามขาด ห้ามลา โดยเด็ดขาดในระหว่างสมัยประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ เป็นบทบาทหนา้ที่ของสภาโดยตรง ซึ่งว่าด้วยระเบียบ กฎหมาย 

/หากเกิด... 

 



-๓- 

 หากเกิดข้อผิดพลาด สภาฯต้องรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา และศึกษาร่าง

ข้อบัญญัติให้ดี และให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่ต้องรีบร้อน หากพิจารณาไม่ทันในระหว่างสมัยประชุมนี้ ก็สามารถขอ

ขยายเวลาในการประชุมต่อนายอ าเภอได้อีก และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๔ 

 ๑.๒ นางเตอืนใจ บ ารุง เลขานุการสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม วันนีม้ีสมาชิกสภาฯ ลาประชุม จ านวน ๒ คน 

๑.นางประทิน ใจเอื้อ ส.อบต.หมู.่๑๑ ติดภารกิจ 

๒.นายจ าปี ไชนา ส.อบต.หมู่.๑๑ ป่วย 

 ๑.๓ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการแพร่ระบาดของโรค ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา่ 

๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งก าลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพ ขอตัวเองและคนใน

ชุมชนด้วย และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคด้วย 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๔ 

 -มตทิี่ประชุมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

  วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

    เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 - นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอเชิญคณะผูบ้ริหารแถลง รายละเอียดร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับสภาฯรับทราบ เชญิครับ 

 -นายศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต. แถลงต่อสภาฯดังนี้ 

 

/เรียนท่าน... 



-๔- 

  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ บัดนี้ ถึงเวลาที่

ผูบ้ริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จะได้เสนอร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนีผู้บ้ริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ตะเฆ่ จึงขอชี้แจงใหท้่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการ

และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังตอ่ไปนี้ 

๑.สถาณะการคลัง 

 ๑.๑.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร     จ านวน     ๒๑,๑๙๓,๕๖๒.๘๓  บาท 

   ๑.๑.๒ เงินสะสม     จ านวน     ๑๒,๘๓๔,๓๘๖.๒๗ บาท 

๑.๑.๓ เงินทุนส ารอง     จ านวน       ๖,๙๒๐,๕๘๔.๔๙  บาท 

 ๑.๑.๔ รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๑๒ โครงการ  

  รวมเป็นเงิน ๖๖๙,๒๐๐.๐๐ บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 

๒.การบรกิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 ๒.๑ รายรับจรงิ  จ านวน ๗๘,๔๖๖,๒๑๓.๒๔ บาท ประกอบด้วย 

  -หมวดภาษีอากร    จ านวน          ๑๓๑,๒๑๔.๘๒  บาท 

  -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน           ๑๒๕,๙๓๙.๑๐ บาท 

  -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน            ๕๗,๓๙๑.๗๐ บาท 

  -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน                     ๐.๐๐  บาท 

 

/-หมวดราย... 



-๕- 

  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน           ๑๑๑,๒๑๓.๐๔ บาท 

  -หมวดรายได้จากทุน    จ านวน     ๐.๐๐ บาท 

  -หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน     ๒๘,๔๓๒,๓๐๐.๕๕ บาท 

  -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน      ๔๙,๖๐๘,๑๕๔.๐๐ บาท 

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  ๒,๘๓๐,๒๔๑.๐๐ บาท 

๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๗๑,๕๙๗,๓๔๕.๗๘ บาท ประกอบด้วย 

  -งบกลาง    จ านวน     ๒๔,๒๕๘,๔๗๑.๐๐  บาท 

  -งบบุคลากร    จ านวน      ๒๐,๖๐๕,๕๕๕.๐๐  บาท 

  -งบด าเนินงาน    จ านวน     ๑๐,๒๑๒,๗๘๕.๓๘  บาท 

  -งบลงทุน    จ านวน      ๑๐,๒๗๑,๔๙๒.๔๐  บาท 

  -งบเงินอุดหนุน    จ านวน          ๖,๒๔๙,๐๖๙.๐๐  บาท 

  -งบรายจ่ายอื่น    จ านวน             ๐.๐๐  บาท  

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๒,๖๕๕,๑๔๑.๐๐ บาท 

๒.๕ มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ๒,๖๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท 

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนส ารอง เงนิสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 

/๑.รายรับ... 



-๖- 

๑.รายรับ 

รายรับ รายรับจรงิ 

ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๔ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๕ 

รายได้จัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร ๑๓๑,๒๑๔.๘๒ ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔๖,๐๐๐.๐๐ 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

๑๒๕,๙๓๙.๑๐ ๑๔๐,๕๐๐.๐๐ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๕๗,๓๙๑.๗๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๕๐๐.๐๐ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๑๑,๒๑๓.๐๔ ๒๐๑,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บเอง ๔๒๕,๗๕๘.๖๖ ๗๖๕,๕๐๐.๐๐ ๕๕๔,๕๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร ๒๘,๔๓๒,๓๐๐.๐๐ ๓๒,๘๐๐,๒๑๐.๐๐ ๓๓,๔๕๙,๘๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๘,๔๓๒,๓๐๐.๐๐ ๓๒,๘๐๐,๒๑๐.๐๐ ๓๓,๔๕๙,๘๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๔๙,๖๐๘,๑๕๔.๐๐ ๕๑,๔๓๔,๒๙๐.๐๐ ๕๐,๙๘๕,๗๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๔๙,๖๐๘,๑๕๔.๐๐ ๕๑,๔๓๔,๒๙๐.๐๐ ๕๐,๙๘๕,๗๐๐.๐๐ 

รวม ๗๘,๔๖๖,๒๑๓.๒๔ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 

/๒.รายจา่ย... 



-๗- 

๒.รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจรงิ 

ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๔ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๕ 

จา่ยจากงบประมาณ    

งบกลาง ๒๔,๒๕๘,๔๗๑.๐๐ ๒๕,๗๘๗,๒๑.๐๐ ๒๗,๒๗๓,๑๙๔.๐๐ 

งบบุคลากร ๒๐,๖๐๕,๕๕๕.๐๐ ๒๗,๒๑๕,๐๑๒.๐๐ ๒๘,๒๕๘,๑๘๐.๐๐ 

งบด าเนินงาน ๙,๙๕๒,๓๗๗.๓๘ ๑๔,๗๘๖,๖๕๕.๐๐ ๑๔,๔๕๖,๐๒๖.๐๐ 

งบลงทุน ๑๐,๒๗๑,๔๙๒.๐๐ ๑๐,๗๘๕,๓๔๒.๐๐ ๘,๔๑๑,๔๐๐.๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๖,๒๔๙,๐๖๙.๐๐ ๖,๔๒๕,๐๐.๐๐ ๖,๖๐๑,๒๐๐.๐๐ 

    

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๗๑,๓๓๖,๙๖๔.๗๘ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐ 

 

บันทึกเหตุการณแ์ละเหตุผล 

ประกอบร่างบข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านบริหารทั่วไป  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๖,๓๗๕,๘๘๐ 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔,๙๒๑,๒๘๐ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม       

     แผนงานการศกึษา  

     แผนงานสาธารณสุข ๒๒,๒๗๓,๖๕๖ 

     แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๑,๒๐๓,๔๒๐ 

     แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๑๑๔,๐๘๐ 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓,๐๐๐,๕๐๐ 

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๐๐,๐๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ ๗๖๘,๒๕๐ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕,๐๗๔,๕๐๐ 



       -๘-  

     แผนงานการเกษตร ๑,๘๙๕,๒๔๐ 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

     แผนงานงบกลาง ๒๗,๒๗๓,๑๙๔ 

งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ 

  ส่วนรายละเอียดต่างๆในรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ซึ่งอยู่ในมือของสมาชิกทุกท่านแลว้ ผมขอให้ฝ่ายจัดท าเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดใหส้ภาได้รับทราบต่อไปครับ 

  -นางปิณฑิตา สรภูมิ หัวหน้าส านักปลัด ซึ่งเป็นฝ่ายจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาฯดังนี้ 

  งบประมาณรายจา่ย ตั้งไว้ทั้งสิ้น จ านวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ทั้งที่ตัง้ไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ตลอดป ี

๒๕๖๕ จงึขอเสนอร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้สภาได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ดิฉันขอใหท้่านสมาชิก,ผูท้รงเกียรติ ได้เปิดข้อบัญญัติทีละหน้า ตามแผนงานต่างๆ ดิฉันจะได้ช้ีแจง

รายละเอียดใหท้ราบ หากมีข้อสงสัยใหส้มาชิกซักถามได้ค่ะ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวฝา่ยจัดท าได้ช้ีแจงรายละเอียดของส่วนตา่งๆ ให้

สภารับทราบแล้ว หากมีข้อสงสัย ขอให้ท่านสมาชิกสอบถามได้ ขณะนี ้ เวลา ๑๒.๐๐ น.ผมขอพักเที่ยงเพื่อ

รับประทานอาหาร ผมขอเปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

       เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวหลังจากที่ผู้บริหารและฝา่ยจัดท าร่างขอ้บัญญัติ 

ได้ช้ีแจงแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม อภปิราย หรอืแก้ไข ข้อใดหรอืไม่ 

  -นางศรีทอง แสนทวีสุข สมาชิก อบต.หมู ่ ๑๘ กล่าว การจัดท าร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการจัดท าข้อบัญญัติแบบสมดุล ตั้งไว้จ านวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตใ่นส่วน

ของงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่ง มีมตใิห้แต่ละหมู่บ้านๆละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

แตบ่างหมู่บ้านได้งบประมาณไม่ครบ ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร และจะแก้ไขปัญหา

นีเ้ชน่ไร 

  -นายจรัส ศริิรวง สมาชิก อบต.หมู่ ๖ กล่าวขอให้สมาชิกหมู่บ้านที่งบประมาณไม่ถึง ๔๐๐,๐๐๐ 

บาท ให้แจ้งให้เลขานุการสภา เพื่อให้รูว้่าโครงการใดที่ไม่มีในร่างข้อบัญญัติ ขาดงบประมาณจ านวนกี่บาท เพื่อ

จะได้สรปุและรวมให้คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป       /-นายชลณฤทธิ์... 



-๙- 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งส าหรับหมู่บ้านใดที่โครงการตกหล่นให้ประสาน

คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อน าโครงการไปบรรจุในร่างขอ้บัญญัติ ต่อไป 

  -นางปิณฑิตา สรภูม ิหัวหน้าส านักปลัด กล่าวส าหรับโครงการหมู่บ้านใดที่ตกหล่น แล้วแต่สภา

จะพิจารณา แปรญัตติมาตั้งรายการเพิ่มเติมค่ะ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อผู้บริหารและฝ่ายจัดท าร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ช้ีแจงรายละเอียดใหส้ภาได้เข้าใจแล้ว ต่อไปผมจะขอมต ิ จากที่

ประชุมสภาฯ ว่าเห็นสมควรจะรับหรือไม่รับ “หลักการแหง่ร่าง” ข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๕  

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๖  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

สมาชิกงดออกเสียง ๒ คน คอื 

 ๑.นายประสาท อาภรณแ์ก้ว  

 ๒.นางประจวบ ภริมย์ภักดิ์ 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีมติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1 นาย อนันต์       บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 

2 นายสวน          บุญทัน สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๒ 

3 นาย ฤทธิกร     จนิดาโสด สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๒ 

4 นาย สมบัติ       สวงโท สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๓ 

5 นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๓ 

6 นาง ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๔ 

7 ด.ต.บุตร         ประทีปเมือง  สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๔ 



-๑๐- 

8 นาย ก าจร       โกฏิหอม สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๕ 

9 นาย จรัส         ศริิรวง สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๖ 

10 นาย มนตรี       จันค าวงษ์ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๗ 

11 นาย นิสันต์       สุขพยุง สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๘ 

12 นาง ทองทิพย์   จุมทา สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๘ 

13 นาย สังข์         เกียงกระโทก สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๙ 

14 นาย ประยงค์     ยิ่งเหมาะ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๐ 

15 นาย ช่วย         ผันสันเทียะ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๐ 

16 นาง กาวอน      ค ามะขุย สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๒ 

17 นาง ทองมี       หงส์สระแก้ว สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๓ 

18 นาย โสภา       นารีจันทร์ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๓ 

19 นาย มังกรณ์     ชนะชัย สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๔ 

20 นาย สมควร      ปกค่าย สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๔ 

21 นาย ประสาน     แสนศกึ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๕ 

22 นาย วิจารณ์      อิงชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๖ 

23 นาง สุพัตตรา    พรมพาน สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๖ 

24 นาย บันเทิง      วงษ์เมือง สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๗ 

25 นาง ศรทีอง      แสนทวีสุข สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๘ 

26 นาย อุดร         พบลาภ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๘ 

   

-นางเตอืนใจ บ ารุง เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ตามข้อ ๔๙ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ รับหลักการแห่ง

ร่าง วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว ตามระเบียบสภา

ท้องถิ่น ต้องท าการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๑๐๗ 

โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่น จะต้องมีมตขิองสภาท้องถิ่นว่าจะให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนกี่คน ซึ่ง

ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ ประกอบ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๓ คน 

แตไ่ม่เกิน ๗ คน และเมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ผมขอเชิญท่านสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการแปร

ญัตติว่าจะตั้ง จ านวนกี่คน เชิญครับ         

/-นายจรัส... 



-๑๑- 

 -นายจรัส ศิริรวง สมาชิก อบต.ม.๖ เสนอคณะกรรมการ แปรญัตติ จ านวน ๓ คน 

  นายสมบัติ สวงโท   ส.อบต.ม.๓   รับรอง 

  นาย ฤทธิกร จินดาโสด   ส.อบต.ม.๒   รับรอง 

 -นางศรีทอง แสนทวีสุข สมาชิก อบต.ม.๑๘ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ คน

   นายบันเทิง วงษ์เมอืง   ส.อบต.ม.๑๗   รับรอง 

  นายประสาน แสนศกึ  ส.อบต.ม.๑๕   รับรอง 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุมว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวนกี่คน 

  มตทิี่ประชุม เห็นชอบให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน  

   เห็นชอบ ๑๖  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ ๕  เสียง 

   งดออกเสียง ๗  เสียง 

  มตทิี่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ  ๗ คน 

   เห็นชอบ ๕  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒๓  เสียง 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 

๓ คน 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ขอเชญิสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เชญิครับ 

  -นายจรัส ศริิรวง สมาชิก อบต.ม.๖ เสนอคณะกรรมการ แปรญัตติ  

  คนที่ ๑.นายมังกรณ์ ชนะชัย ส.อบต.ม.๑๔ 

/นายประ... 



-๑๒- 

   นายประยงค์ ยิ่งเหมาะ   ส.อบต.ม.๑๐  รับรอง 

   นาง ปภัทวรินทร์ อินทปัน  ส.อบต.ม.๓ รับรอง 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

๑ เพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเชญิท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  เชญิครับ 

  -ด.ต.บุตร ประทีปเมือง สมาชิก อบต.ม.๔ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

๒ นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ 

   นายจรัส ศริิรวง    ส.อบต.ม.๖ รับรอง 

   นายมนตรี จันทร์ค าวงษ์   ส.อบต.ม.๗ รับรอง 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

๒ เพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเชญิท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  เชญิครับ 

  -นายประสาน แสนศกึ ส.อบต.ม.๑๕ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ คือ 

นาง ศรทีอง แสนทวีสุข ส.อบต.ม.๑๘ 

   นางสุพัตตรา พรมพาน  ส.อบต.ม.๑๖ รับรอง 

   นางกาวอน ค ามะขุย  ส.อบต.ม.๑๒ รับรอง 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

๓ เพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มี ผมขอแจง้รายชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่ สมาชิกสภาเสนอมา จ านวน ๓ คน 

ดังนี้ 

  ๑. นาย มังกรณ์ ชนะชัย 

  ๒. นาย โสภา นารีจันทร์ 

  ๓. นาง ศรทีอง แสนทวีสุข 

และเมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่จะประชุมกัน 

เพื่อแต่ตั้ง ประธาน รองประธาน เลขานุการ และก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภายื่นเสนอค าแปรญัตติ โดย

คณะกรรมการก าหนด รับค าแปรญัตติ จากสมาชิก ตั้งแตว่ันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่  

/๑๗ สิงหาคม... 



-๑๓- 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. และคณะกรรมการแปรญัตติ จะได้สรุปค าแปรญัตติเสนอต่อ

ประธานสภาฯ เพื่อก าหนดวันประชุมตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

     ๑.ขอโอนลดรวมเป็นเงนิ ๑๗,๐๐๐ บาท  

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร โอนลด เป็นเงนิ ๑๗,๐๐๐ บาท 

   (๑) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๔โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร/ผู้น าชุมชน “อบรมและศกึษาดูงาน ท้องถิ่นพอเพียง ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๘๘,๐๕๐.-บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน จ านวน ๒๓,๐๕๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี ้๑๗,๐๐๐.-บาท คงเหลอืงบประมาณ

หลังโอนในครั้งนี ้๖,๐๕๐.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

 

  ๒. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมเป็นเงนิ ๑๗,๐๐๐ บาท 

   ๒.๑ กองส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๑๗,๐๐๐ บาท 

   แผนงานการเกษตร จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท 

(๑) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ค าช้ีแจง เมื่อจัดซือ้เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จ านวน ๑ เครื่องๆ 

/ละ... 



-๑๔- 

ละ ๑๗,๐๐๐.-บาท ราคาพร้อมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑโ์ดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อ

ช ารุดเสียหายสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม และครุภัณฑ์ดังกล่าว ตั้งจ่ายในบัญชี ราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

  ๑. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู 

             ๒. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง                                                 

  ๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕              

            ๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่กอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกัน          

             ๕. มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

            ๖. การจัดเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว 

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม

ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

   ๗. การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

                (๑)แบบแยกชิ้นส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ 

เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 

    ๘. ค่าติดตัง้เครื่องปรับอากาศ 

        (๑) ชนิดตดิผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ จ านวน ๑๗,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๔-๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ บัญชคีรุภัณฑ ์(แบบ ผ.๐๓) หนา้ ๑๘๐ รายการที่ ๖๗ 

น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

-นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใด จะอภปิราย ซักถาม หรอืเห็นเป็น

อย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติ 

  มติท่ีประชุม ขอโอนลดแผนงานการเกษตร ๑๗,๐๐๐ บาท  

   เห็นชอบ ๒๒  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๖  เสียง 

/มตทิี่... 



-๑๕- 

  มติท่ีประชุม ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร ๑๗,๐๐๐ บาท  

   เห็นชอบ ๒๒  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๖  เสียง 

 

๔.๒ ขอโอนลด รวมเป็นเงนิ ๒๙๐,๐๐๐ บาท 

๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนลด เป็นเงนิ ๘๘,๘๐๐ บาท 

แผนงานการศึกษา จ านวน ๘๘,๘๐๐ บาท 

(๑).แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 

วัสดุส านักงาน งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑๕๙,๔๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๕๙,๔๐๐.-

บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๕๙,๔๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้ 

(๒).แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 

วัสดุส านักงาน งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑๕๙,๔๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๒๐,๐๐๐.-

บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี ้๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลอืงบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตัง้จ่ายจาก

เงินรายได้ หนา้ ๑๗๘ 

(๓).แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๕๙,๔๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙,๔๐๐.-บาท ขอ

โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๙,๔๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ หนา้ ๑๘๐ 

  ๒. กองสวัสดิการสังคม โอนลด เป็นเงนิ ๙๐,๐๐๐ บาท  

แผนงานสังคมสังเคราะห์ จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

    (๑).แผนงานสังคมสังเคราะห์ งานบริหารทั่วไปสังคมสังเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ ๒.ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผู้พิการ (กองสวัสดิการสังคม) งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๗๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 

๗๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๗๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๒๑๑          

/(๒)แผนงาน... 



-๑๖- 

   (๒).แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์ งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนใน

ครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี ้๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-

บาท ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ หนา้ ๒๑๑ 

๓ กองช่าง โอนลด เป็นเงนิ ๑๐๑,๙๖๐ บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๑๐๑,๙๖๐ บาท 

(๑).แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่า

ใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ๑.ค้าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท ขอ

โอนลดงบประมาณในครั้งนี ้๐.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๒๒๓ 

(๒).แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่า

วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 

๒๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๒๒๔ 

(๓).แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่า

วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 

๒๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๒๒๕ 

(๔).แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่า

วัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 

๒๑,๙๖๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๒๑,๙๖๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้หน้า ๒๒๗ 

(๕). แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่า

วัสดุ วัสดุส ารวจ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๓๐,๐๐๐.-

บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๐.-บาท ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ หนา้ ๒๒๗          

/๔.ส านักปลัด... 



-๑๗- 

๔. ส านักปลัด โอนลด เป็นเงนิ ๙,๒๔๐ บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท 

 (๑).แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ

ด าเนนิงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๔.โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร “ส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ” (ส านักปลัด) งบประมาณตั้งไว้ จ านวน

๑๘,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๑๘,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  

๙,๒๔๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนในครั้งนี ้๘,๗๖๐.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๒๕๗ 

 น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภปิราย ซักถาม 

หรอืเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติ 

  มติท่ีประชุม 

  ๑.กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนลด ๘๘,๘๐๐ บาท 

  ๒.กองสวัสดิการสังคม โอนลด ๙๐,๐๐๐ บาท 

  ๓.กองช่างโอนลด ๑๐๑,๙๖๐ บาท 

  ๔.ส านักปลัด  โอนลด ๙,๒๔๐ บาท  

   เห็นชอบ ๒๒  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๖  เสียง 

 ๔.๒.๑ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมเป็นเงนิ ๒๙๐,๐๐๐ บาท  

  ๑. กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑).แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่า

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่๒ สายบ้านนางเหวย 

 

 

/-บ้านนาง... 



-๑๘- 

เหวย-บ้านนางประมุก ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายบ้านนางเหวย-บ้านนางประมุก ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จ านวน 

๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะทะ หมู่ ๒ สายบ้านนางเหวย-บ้านนางประมุก ตั้ง

จา่ยจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนว

ทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๓๑ ข้อ ๑๕ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๖ 

  ๒. ส านักงานปลัด ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๙๐,๐๐๐ บาท 

  แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

 (๑).แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์อื่น เต็นท์ผ้าใบโครง

เหล็ก จ านวน ๓ หลัง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ จ านวน ๙๐,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง เพื่อ

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร ซึ่ง

เป็นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑโ์ดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชง้านยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหายสามารถ

ซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิม และครุภัณฑด์ังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนอืบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แตม่ีความจ าเป็นต้องใช้ในส่วนราชการซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา 

ท้องตลาด โดยจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑน์อกบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ) บัญชคีรุภัณฑ ์(แบบ ผ.๐๓) หนา้ ๒๗ รายการที่ ๕ 

    น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภปิราย 

ซักถาม หรอืเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติ 

  มติท่ีประชุม 

   เห็นชอบ ๒๒  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๖  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องปรกึษาหารอื 

/นางศรทีอง... 



-๑๙- 

 -นางศรีทอง แสนทวีสุข เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งให้สมาชิกหมู่บ้านที่ได้

งบประมาณไม่ครบ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ใหม้าประสานคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เพื่อปรึกษาหารือกัน และคณะกรรมการจะได้สรุปให้ประธานสภาฯเพื่อให้สภาพิจารณาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวระยะเวลาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 

ก าหนดระหว่าง ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติไม่เสร็จสิ้น คงต้องยื่นเรื่องเสนอ

นายอ าเภอเพื่อขอขยายเวลาประชุม และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาที่ให้ความร่วมมอืเข้าร่วมประชุม และขอนัด

ประชุมอีกครั้งในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. และกล่าวปิดประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

   ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

                                     ลงช่ือ     เตือนใจ บ ารุง   ผูจ้ดบันทึกประชุม 

                                                (นาง เตือนใจ บ ารุง) 

                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

ลงช่ือ ประทิน ใจเอื้อ  ลงช่ือ ประจวบ ภริมย์ภักดิ์  ลงช่ือ ปภัทวรินทร์ อินทปัน 

     (นางประทิน ใจเอื้อ)  (นางประจวบ ภริมย์ภักดิ์)   (นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน)                         

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

 -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม

ถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้ประชุมและมีมตใินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จงึลงลายมอืชื่อไว้ 

 

              ลงช่ือ   ชลณฤทธิ์ จ าชาติ    ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

               ( นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 


