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-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 สมัยสำมัญท่ี ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  วันศุกร์ที่  ๑๔  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ   ๑๓.๐๐   น. 

   ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
********************** 

ผู้เข้ำประชุม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จ ำนวน    ๑๓   คน    รำยนำม ดังนี้ 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
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นำยก่วง             คงศิลำ 
นำยพนม           เทำกระโทก 
นำงส ำรำญ        เหงี่ยมโพธิ ์
นำยพิษณ ุ         อุ่นด ี
นำยสมชำย        มนปำน 
นำงสุขใจ            อุไรกลำง 
นำงละมุน           มนปำน 
นำยอำคม           จ่ำงโพธิ์ 
นำยบุญเสริม      แมงกลำง 
นำยฉัตรชัย         ฤำเดช 
นำยสุพจน์          ด้วงช้ำง 
นำงสีนวน           มั่นคง 
นำยแช่ม            ชินกระโทก 
นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 

ประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๕ 
ปลัด อบต./เลขำนุกำร 

ก่วง               คงศิลำ 
พนม              เทำกระโทก     
ส ำรำญ           เหงี่ยมโพธิ์ 
พิษณุ             อุ่นดี 
สมชำย           มนปำน 
สุขใจ             อุไรกลำง 
ละมุน           มนปำน 
อำคม           จ่ำงโพธิ ์
บุญเสริม       แมงกลำง 
ฉัตรชัย          ฤำเดช 
สุพจน์           ด้วงช้ำง 
สีนวน           มั่นคง 
แช่ม             ชินกระโทก 
บุณณดำ       สมศรี 

 ผู้ที่ไม่มำประชุม   
๑ 
๒ 

นำยรอง             จันทศร 
นำยสุริยำ          เพียรเพ็ชร 

สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 

 

  ผู้เข้ำร่วมประชุม    
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
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นำยบุญส่ง       เชียงหน ู
นำยพิชิต          วิรัชมำศโกมล 
นำยวันทำ         เชื้ออินทร์ 
นำยชัชวำลย์     เชยโพธิ์ 
นำยอัครเดช     กำญจนเกตุ 
นำงสำวอินทิรำพร  พ้นภัย 
นำงนภัสนันท์   กำญจนะเกตุ 
นำงนภัทร       คงเมือง 
นำงสำวชนำภำ  เฮงสูงเนิน 

นำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต. 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

บุญส่ง           เชียงหนู 
พิชิต             วิรัชมำศโกมล 
วันทำ            เชื้ออินทร์ 
ชัชวำลย์         เชยโพธิ์ 
อัครเดช         กำญขนเกตุ 
อินทิรำพร     พ้นภัย 
นภัสนันท์      กำญจนะเกตุ 
นภัทร            คงเมือง 
ชนำภำ        เฮงสูงเนิน 
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เปิดประชุมเวลำ ๑๓.๐๐  น.   
 เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมำครบองค์ประชุมแล้ว   จ ำนวน ๑๓  คน  เข้ำนั่งประจ ำที่ นำยก่วง  
คงศิลำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมอบให้นำยวันทำ  เชื้ออินทร์ รองนำยก อบต. จุดธูปเทียนบูชำพระ
รัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  ในครำวประชุมเมื่อ
วันที่  ๒๘  พฤษภำคม  ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ  สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓   
   ครั้งที่  ๑  ในครำวประชุมเม่ือวันที่  ๒๘  พฤษภำคม  ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   (วาระท่ี ๑) 
ประธำนสภำฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  แถลงต่อสภำฯ 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.  ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

บัดนี้ ถึงเวลำที่ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ ผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำ ฯ และสมำชิกสภำ ฯ ทุกท่ำนได้ทรำบถึง
สถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น 46,135,196.88 บำท 
1.1.2 เงินสะสม 28,122,305.52 บำท 
1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม 10,617,838.53 บำท 
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย 

จ ำนวน - โครงกำร   รวม  - บำท 
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ ำนวน - โครงกำร   รวม    -         บำท 
1.2  เงินกู้คงค้ำง - บำท  
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2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 

(1) รำยรับจริงทั้งสิ้น  19,701,678.90 บำท  (สิบเก้ำล้ำนเจ็ดแสนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบำทเก้ำสิบสตำงค์ )  
ประกอบด้วย 

หมวดภำษีอำกร 3,016.00 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 12,802.60 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 140,778.44 บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ - บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 190.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทุน - บำท 
หมวดภำษีจัดสรร 10,947,939.29 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,584,586.57 บำท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,366.00  บำท  (หนึ่งหมื่นสองพันสำมร้อยหกสิบหก 
  บำทถ้วน) 
รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 14,030,925.02 บำท (สิบสี่ล้ำนสำมหมื่นเก้ำร้อยยี่สิบห้ำบำทสองสตำงค์) ประกอบด้วย 
งบกลำง 4,744,494.02 บำท 
งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) 6,503,377.40 บำท 
งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค) 1,704,117.60 บำท 
งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 810,350.00 บำท 
งบรำยจ่ำยอ่ืน  (หมวดรำยจ่ำยอ่ืน) - บำท 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 256,220.00 บำท 

(3)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,366.00  บำท  (หนึ่งหมื่นสองพันสำมร้อย 
     หกสิบหกบำทถ้วน) 
(4) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน   479,000.00- บำท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 

 
(5) งบเฉพาะการ   

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีรำยรับจริง 285,691.13 บำท (สองแสนแปดหมื่นห้ำพันหกร้อยเก้ำสิบเอ็ดบำทสิบสำม   
สตำงค์) รำยจ่ำยจริง 258,983.23 บำท  (สองแสนห้ำหมื่นแปดพันเก้ำร้อยแปดสิบสำมบำทยี่สิบสำมเก้ำสตำงค์) 

กู้เงินจำกธนำคำร / กสท. / อ่ืนๆ จ ำนวน - บำท 
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล จ ำนวน - บำท 
ก ำไรสุทธิ จ ำนวน - บำท 
เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น ณ วันที่  30  มิถุนำยน  2563 จ ำนวน 754,197.48 บำท 
ทรัพย์จ ำน ำ จ ำนวน - บำท 

 

 

 

 

 



                   ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง 
    หมวดภำษีอำกร 608,403.00 355,000.00 255,000.00 
    หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 23,664.50 57,000.00 57,000.00 
    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 277,102.48 250,000.00 280,000.00 
    หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  - - 
    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 3,660.00 25,000.0 25,000.00 
    หมวดรำยได้จำกทุน  - - 

รวมรายได้ 912,829.98 687,000.00 617,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภำษีจัดสรร 14,636,363.96 15,537,000.00 16,128,000.00 

รวมรายได้ 14,636,363.96 15,537,000.00 16,128,000.00 
 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,101,903.46 12,276,000.00 13,255,000.00 
    หมวดเงินอุดหนุนก ำหนดวัตถุประสงค์ 28,000.00  - 

รวมรายได้ 10,129,903.46 12,276,000.00 13,255,000.00 
รวมรายรับทั้งสิ้น 25,679,097.40 28,500,000.00 30,000,000.00 

2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลำง 6,080,116.35 7,623,300.00 7,254,100.00 
    งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และ
ค่ำจ้ำงชั่วครำว) 

8,276,222.00 9,416,900.00 9,884,500.00 

    งบด ำเนินกำร  (หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำ
วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค)   

3,253,364.39 8,311,600.00 8,770,200.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 998,260.00 2,668,200.00 3,441,200.00 
    งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น)  - - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) 430,220.00 480,000.00 650,000.00 
    งบเงินอุดหนุนก ำหนดวัตถุประสงค์  - - 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,038,182.74 28,500,000.00 30,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
******************** 

หลักการ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 12,822,200.00 
    แผนงำนบริหำรทั่วไป 12,232,200.00 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 590,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 6,953,100.00 
    แผนงำนกำรศึกษำ 4,115,500.00 
    แผนงำนสำธำรณสุข 400,000.00 
    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 100,000.00 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 1,412,600.00 
    แผนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 700,000.00 
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 225,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ             2,970,600.00 
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ         2,034,000.00 
    แผนงำนกำรเกษตร 936,600.00 
    แผนงำนกำรพำณิชย์ - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 7,254,100.00 
    แผนงำนงบกลำง 7,254,100.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,000,000.00 

 

เหตุผล 

เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ที่ได้วำงไว้ตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จึงเสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 เพ่ือให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  พิจำรณำเห็นชอบต่อไป 



         -๖- 
        (ร่าง) 
ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของ องค์การบริหารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
****************** 

โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ .ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มำตรำ  87  จึง
ตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำช้ำง  และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำ  “ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้ตั้งจ่ำยเป็นเงินจ ำนวนทั้งสิ้น 30,000,000.-  บำท  
(สำมสิบล้ำนบำทถ้วน)  โดยจ ำแนกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 12,822,200.00 
    แผนงำนบริหำรทั่วไป 12,232,200.00 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 590,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 6,953,100.00 
    แผนงำนกำรศึกษำ 4,115,500.00 
    แผนงำนสำธำรณสุข 400,000.00 
    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 100,000.00 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 1,412,600.00 
    แผนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 700,000.00 
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 225,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ             2,970,600.00 
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ         2,034,000.00 
    แผนงำนกำรเกษตร 936,600.00 
    แผนงำนกำรพำณิชย์ - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 7,254,100.00 
    แผนงำนงบกลำง 7,254,100.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,000,000.00 



-๗- 

ข้อ 5 งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น   410,000.-  บำท   (หกแสนบำท
ถ้วน) ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลำง - 
งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) - 
งบด ำเนินงำน  (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)  369,300.00 
งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 40,700.00 
งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจ่าย 410,000.00 
 

ข้อ 6 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตำมระเบียบ
กำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ข้อ 7 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 

ประกำศ ณ วันที่.......................................................  

 

(ลงนำม) 
(นำยบุญส่ง  เซียงหนู) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อนุมัติ 

(ลงนำม) 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

/ประธำนสภำฯ..... 
 



 
 
                                                      -๘- 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง ให้หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ และผู้อ ำนวยกำรกองทุกกอง ชี้แจงในรำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของแต่ละส ำนักและกอง เป็นรำยข้อ 
นำงสำวอินทิรำพร  พันภัย 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ  ชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  แผนงำนกำรรักษำสงบภำยใน แผนงำนกำรเกษตร แผนงำน
งบกลำง และรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

นำงนภัทร คงเมือง 
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร ชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 
นำงนภัสนันท์  กำญจนเกตุ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 
นำยอัครเดช  กำญจนะเกตุ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนเคหะและชุมชน และแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
   
ประธำนสภำฯ  ให้เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
นำงสำวบุณณดำ สมศรี 
เลขำนุกำรสภำฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปีดังนี้ 
- พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  มำตรำ ๗๘  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้จัดท ำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะเสนอได้ก็แต่
โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบและวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย วิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๒  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำประมำณกำรรำยรับ และประมำณกำรรำยจ่ำย และให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนคลังรวบรวมงำนกำรเงินและสถิติต่ำงๆ ของทุกส่วนงำนเพื่อใช้ประกอบกำรค ำนวณขอตั้ง
งบประมำณเสนอต่อเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 

    ข้อ ๒๓  ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไข 
    งบประมำณในชั้นต้น  แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 

 เมื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมำณยอดใดเป็น 
งบประมำณประจ ำปีแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวม และจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย
เสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้น ำเสนอต่อสภำท้องถิ่นภำยใน
วันที่  ๑๕  สิงหำคม 

/-ระเบียบกระทรวง.... 
 
 
 



-๙- 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
ข้อ ๔๕ วรรคสำม  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำร
พิจำรณำวำระที่สอง ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่    สภำ
ท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น 
ข้อ ๔๗ ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นปรึกษำในหลักกำรแห่ง
ร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปรำย ห้ำมไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
 เพ่ือประโยชน์แก่กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง สภำท้องถิ่นจะให้คณะกรรมกำรสภำ
ท้องถิ่นพิจำรณำก่อนรับหลักกำรก็ได้ 
ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว  ถ้ำจะต้องส่งให้คณะกรรมกำรแปร
ญัตติพิจำรณำ  ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดย
ละเอียดและที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ด้วย 
 ภำยในระยะเวลำเสนอแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือ
สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติให้เสนอค ำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมำชิกสภำท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ 
ข้อ ๕๘ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นยื่นต่อสภำท้องถิ่นตำมแบบและวิธีกำร
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
ข้อ ๕๙ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะกระท ำได้เฉพำะกำรขอลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลด
จ ำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย และต้องมีจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ 
ค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติภำยในระยะเวลำที่สภำ
ท้องถิ่นก ำหนดตำมข้อ ๔๕ วรรคสำม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  
ข้อ ๖๐ ห้ำมไม่ให้แปรญัตติรำยจ่ำยขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรำยจ่ำย หรือเปลี่ยนแปลงควำมประสงค์ของ
จ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่จะได้รับค ำรับรองจำกผู้บริหำรท้องถิ่น หรือค ำแปรญัตตินั้นผู้บริหำร
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ ๖๑ ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมกฎหมำย 
ถ้ำมีปัญหำว่ำ รำยจ่ำยรำยกำรใดมีข้อผูกพันตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขำด 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรำยไปพอสมควรแล้ว ถ้ำสมำชิกสภำท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรำย เพ่ือให้
ลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น
พิจำรณำก่อนรับหลักกำร ต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

/ประธำนสภำฯ.... 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้อภิปรำยในรำยละเอียดร่ำง  
   ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ขององค์กำรบริหำรส่วน  
  ต ำบลท่ำช้ำง มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงอภิปรำยพอสมควร และไม่มี    
 สมำชิกสภำฯท่ำนใดอภิปรำยเพ่ิมเติมอีก   
ประธำนสภำฯ  หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเพิ่มเติมก็จะถำมมติที่ประชุมว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำง 
    ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ขององค์กำรบริหำรส่วน 
   ต ำบลท่ำช้ำง  หรือไม่ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๓  เสียง  
ประธำนสภำฯ  ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯและเป็นโอกำสให้ที่ประชุมได้ 
   เสนอจ ำนวนและบุคคลที่สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ  
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    - นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ            
   จ ำนวน ๓ ท่ำน 
    มีผู้รับรอง ๒ คนคือ นำงละมุน  มนปำน ส.อบต.หมู่ที่ ๖ และ นำยสมชำย  มนปำน          
   ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเพ่ิมเติม แต่ไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วย คะแนนเสียง ๑๒ เสียง ประธานสภางดออกเสียง ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ

ฯ จ านวน ๓ ท่าน  
ประธำนสภำฯ  ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมำชิกสภำฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
    คนที่ ๑ 
    - นำงสีนวน  มั่นคง  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ เสนอ นำยฉัตรชัย  ฤำเดช ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
    มีผู้รับรอง  ๒  คน คือ นำยแช่ม  ชินกระโทก  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ และนำยสมชำย  มนปำน         
    ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
ประธำนสภำฯ     เปิดโอกำสให้เสนอชื่ออ่ืนอีกเพ่ือเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๑ หรือไม่  
    แต่ไม่มีท่ำนใดเสนอชื่ออ่ืนอีก 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ ให้นายฉัตรชัย ฤาเดช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คน

ที่ ๑ 
ประธำนสภำฯ  ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมำชิกสภำฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
    คนที่ ๒ 

- นำงละมุน มนปำน  ส.อบต. หมู่ที่ ๖  เสนอ นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ส.อบต. หมู่ที ่๑๒  
มีผู้รับรอง   ๒   คนคือ  นำยส ำรำญ  เหงี่ยมโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ๑๕ และ นำยอำคม  
จ่ำงโพธิ์  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

ประธำนสภำฯ     เปิดโอกำสให้เสนอชื่ออ่ืนอีกเพ่ือเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๒ หรือไม่  
    แต่ไม่มีท่ำนใดเสนอชื่ออ่ืนอีก 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ ให้นายสุพจน์  ด้วงช้าง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

คนที่ ๒ 
 

/ประธำนสภำฯ... 
 
 



    -๑๑- 
ประธำนสภำฯ  ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมำชิกสภำฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
    คนที่ ๓ 

- นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๒  เสนอ นำยสมชำย  มนปำน ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
มีผู้รับรอง  ๒  คนคือ นำยบุญเสริม  แมงกลำง  ส.อบต.หมู่ที่ ๗  และ นำงละมุน  มนปำน 

    ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ประธำนสภำฯ     เปิดโอกำสให้เสนอชื่ออ่ืนอีกเพ่ือเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๓ หรือไม่  
    แต่ไม่มีท่ำนใดเสนอชื่ออ่ืนอีก 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ ให้นายสมชาย มนปาน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คน

ที่ ๓ 
ประธำนสภำฯ ที่ประชุมได้มีมติให้ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
    งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
    คนที่ ๑นำยฉัตรชัย ฤำเดช  ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
    คนที่ ๒ นำยสุพจน์ ด้วงช้ำง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 
    คนที่ ๓ นำยสมชำย มนปำน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
   และให้เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
นำงสำวบุณณดำ สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ครั้งแรกเพ่ือคัดเลือกประธำนคณะกรรมกำร  และ

เลขำนุกำรกันเอง หลังจำกเลิกกำรประชุมนี้  และก ำหนดระยะเวลำให้สมำชิกฯที่ประสงค์จะส่งค ำ
แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๗ – 
๒๐  สิงหำคม  ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำช้ำง และก ำหนดให้ คณะกรรมกำรแปรญัตติฯด ำเนินกำรประชุมในวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ 
๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปเพ่ือพิจำรณำ แล้วรำยงำนผลกำรควำมเห็นต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำช้ำง เพ่ือส่งให้สมำชิกสภำฯ เพ่ือพิจำรณำในวำระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๑๓.๓๐ น. 

ประธำนสภำฯ แจ้งสรุปก ำหนดก ำหนดระยะเวลำให้สมำชิกฯที่ประสงค์จะส่งค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๐  สิงหำคม  ๒๕๖๓ ระหว่ำง
เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง และก ำหนดประชุมวำระ
ที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ น. โดยให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯส่ง
รำยงำนควำมเห็นต่อประธำนสภำฯเพ่ือจะได้ส่งให้สมำชิกสภำฯก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง  

ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

พระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ประธำนสภำฯ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง เสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 
 
 
 

/นำยบุญส่ง.... 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู เสนอต่อที่ประชุมสภำฯเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรด ำเนินกำรจัดก ำจัดขยะมูล 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง มูลฝอยร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธ เนื่องจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำร 
   จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งส ำนักงำนตั้งในพ้ืนที่หมู่ที่ ๘ บ้ำนตะกุดขอน ต ำบลท่ำช้ำง ได้ร้องขอ 
   ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้ด ำเนินกำรจัดเก็บขยะ แต่เนื่องจำกองค์กำรบริหำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงยังไม่ได้ด ำเนินกำรในกำรเก็บ ขน และก ำจัดขยะ ดังนั้นจึงจะขอท ำ
ควำมตกลงร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธ ในกำรด ำเนินกำร เก็บ ขนและก ำจัดขยะ โดย
ขอควำมร่วมมือและอนุญำตให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธด ำเนินกำรเก็บ และขนขยะในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  

ประธำนสภำฯ  ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง/เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง
รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

นำงสำวบุณณดำ สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีหน้าที่ต้องให้บริการในการ

เก็บ ขน และก าจัดขยะ ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ค. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบิ
หารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
มาตรา ๑๖(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย มาตรา ๑๗(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวม 

  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างยังไม่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว จึงขอความ
ร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธด าเนินการนอกเขตในการจัดเก็บ ขน และก าจัดยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธสามารถเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธก าหนด จากผู้รับบริการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ และรายได้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ ทั้งนี้
เป็นไปตาม มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจกการร่วมกันได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ตน 

 
 
 

/ประธานสภาฯ.... 
 
 



-๑๓- 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยเรื่องดังกล่ำวแต่ไม่มีสมำชิท่ำนใดอภิปรำย จึงขอมติที่ประชุมว่ำ จะ

ให้ควำมเห็นชอบในกำรด ำเนินกำรก ำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธ 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยขอความร่วมมือและอนุญาตให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระพุทธด าเนินการนอกเขตในการจัดเก็บ ขน และก าจัดยะมูลฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้าง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจาก
ผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ และรายได้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระพุทธ  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง เห็นชอบในการด าเนินการก าจัดขยะมูล
ฝอยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ขอความร่วมมือและอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธด าเนินการนอกเขตในการ
จัดเก็บ ขน และก าจัดยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระพุทธสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจากผู้รับบริการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้างได้ และรายได้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ 

 ๕.๓ ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ 

ประธำนสภำฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 
นำยบุญส่ง เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง มอบหมำยให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเป็นผู้น ำเสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 
นำงสำวบุณณดำ สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ เสนอต่อที่ประชุมว่ำเนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้มีกำรประชุม 

ทบทวนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงห้ำปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) และมีแผนงำนโครงกำรที่มี
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม จึงได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือ
เสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงให้ควำมเห็นชอบ เ พ่ือให้ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม 
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓ โดยจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงในรายละเอียด 
 

/นางสาวชนาภา.... 
 



 
-๑๔- 

นางสาวชนาภา  เฮงสูงเนิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงในรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที ่๒ เป็นรายยุทธศาสตร์ 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิกท่านใด 

อภิปราย จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนำห้ำปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง เห็นชอบแผนพัฒนาห้าปีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้าง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ และเรื่องที่เป็นปัญหำควำมเดือดร้อนของ 
   ประชำชน 
นำยแช่ม  ชินกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ แจ้งร้องทุกข์กรณีถนนเข้ำบ้ำนพิมำน เนื่องจำกเหตุฝนตกต่อเนื่องหลำยวัน 
นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ แจ้งเหตุดินสไลด์ บริเวณตะกุดแปง เนื่องจำกเหตุฝนตกต่อเนื่องหลำยวัน 
 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู ขอบคุณท่ีประชุมที่รับหลักกำรในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง พ.ศ. ๒๕๖๔ หำกท่ำนใดประสงค์แปรญัตติก็สำมำรถด ำเนินกำรยื่นค ำแปรญัตติได้ตำมก ำหนดเวลำที่

เลขำนุกำรสภำฯแจ้งไปแล้ว ส่วนกรณีที่ท่ำนสมำชิกได้แจ้งร้องทุกข์มำนั้นจะได้แจ้งให้กองช่ำง
ตรวจสอบเพื่อด ำเนินแก้ไขต่อไป 

 
ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก แต่ไม่มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  

จึงขอนัดหมำยกำรประชุมพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเรื่องงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วำระ ๒ และ วำระ ๓) ในวันที่ ๒๕  สิงหำคม  ๒๕๖๓   
เวลำ   ๑๓.๐๐ น.   และกล่ำวขอบคุณทุกท่ำนและปิดกำรประชุม 

 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐  น. 
   

             บุณณดำ   สมศรี ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                            (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

                เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
                    
 
 
 
 
 

/คณะกรรมกำรตรวจ... 
 



 
-๑๕- 

 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             พิษณุ       อุ่นดี 
             (นำยพิษณุ      อุ่นดี) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                              สมชำย  มนปำน 
                (นำยสมชำย      มนปำน) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               ฉัตรชัย    ฤำเดช 
             (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
                 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
  ก่วง  คงศิลำ                     

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 
 
 
 
 
 


