
 
-๑- 

-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 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

 

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 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

นำยบุญส่ง       เชียงหนู 
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 

 
 
 
 

                            



  

                                               -๒- 
เปิดประชุมเวลำ ๑๓.๐๐  น.   
 เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมำครบองค์ประชุมแล้ว   จ ำนวน ๑๓  คน  เข้ำนั่งประจ ำที่ 
นำยก่วง  คงศิลำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมอบให้นำยวันทำ  เชื้ออินทร์ รองนำยก อบต. จุดธูป
เทียนบูชำพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำร
ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  ในครำว
ประชุมเมื่อวันที่  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 จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำ ฯ และสมำชิกสภำ 
ฯ ทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินงำน ใน
ปีงบประมำณ 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  
 
 



  

-๓- 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ณ วันที ่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) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน   479,000.00- บำท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้ำพันบำท

ถ้วน) 
 
(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 าแถลง งบประมาณ 
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 



  

-๕- 
บันทกึหลักการและเหตุผล 

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 ที่ได้วำงไว้ตำม
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จึงเสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ 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  จึงตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2564 ให้ตั้ งจ่ ำยเป็น เงินจ ำนวนทั้ งสิ้น 
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   (หก
แสนบำทถ้วน) 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 ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตำม
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต 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 ชี้แจงในรำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของแต่ละส ำนักและกอง เป็นรำย
ข้อ 

นำงสำวอินทิรำพร  พันภัย 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ  ชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำน

ทั่วไป แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  แผนงำนกำรรักษำสงบภำยใน แผนงำน
กำรเกษตร แผนงำนงบกลำง และรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

นำงนภัทร คงเมือง 
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร ชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง 
นำงนภัสนันท์  กำญจนเกตุ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ 
วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
นำยอัครเดช  กำญจนะเกตุ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนเคหะและชุมชน และแผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 
   
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 ำปีและงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้จัดท ำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบและวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนดฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย วิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๒  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำประมำณกำรรำยรับ และประมำณกำรรำยจ่ำย และให้
หัวหน้ำหน่วยงำนคลังรวบรวมงำนกำรเงินและสถิติต่ำงๆ ของทุกส่วนงำนเพื่อใช้
ประกอบกำรค ำนวณขอตั้งงบประมำณเสนอต่อเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 

    ข้อ ๒๓  ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไข 
    งบประมำณในชั้นต้น  แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 

 เมื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมำณยอดใดเป็น 
งบประมำณประจ ำปีแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวม และจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณ
รำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้น ำเสนอต่อ
สภำท้องถิ่นภำยในวันที่  ๑๕  สิงหำคม 

/-ระเบียบกระทรวง.... 



  

-๙- 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
ข้อ ๔๕ วรรคสำม  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในกำรพิจำรณำวำระที่สอง ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่    สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น 
ข้อ ๔๗ ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นปรึกษำใน
หลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมี
สมำชิกสภำท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรำย ห้ำมไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้
อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
 เพ่ือประโยชน์แก่กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง สภำท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นพิจำรณำก่อนรับหลักกำรก็ได้ 
ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว  ถ้ำจะต้องส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ  ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดและที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย 
 ภำยในระยะเวลำเสนอแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำร
ท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติให้เสนอค ำแปร
ญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
กำรเสนอญัตติ 
ข้อ ๕๘ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นยื่นต่อสภำท้องถิ่นตำมแบบและ
วิธีกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณ 
ข้อ ๕๙ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะกระท ำได้เฉพำะกำรขอลดรำยจ่ำยหรือ
กำรขอลดจ ำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย และต้องมีจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ 
ค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติภำยใน
ระยะเวลำที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมข้อ ๔๕ วรรคสำม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  
ข้อ ๖๐ ห้ำมไม่ให้แปรญัตติรำยจ่ำยขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรำยจ่ำย หรือเปลี่ยนแปลงควำม
ประสงค์ของจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่จะได้รับค ำรับรองจำกผู้บริหำรท้องถิ่น หรอื
ค ำแปรญัตตินั้นผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ ๖๑ ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมกฎหมำย 
ถ้ำมีปัญหำว่ำ รำยจ่ำยรำยกำรใดมีข้อผูกพันตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธำนสภำท้องถิ่น
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรำยไปพอสมควรแล้ว ถ้ำสมำชิกสภำท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรำย เพ่ือให้ลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นพิจำรณำก่อนรับหลักกำร ต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชิกสภำท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

/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 ให้มีคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ 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 เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ คนที่ 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  เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ 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 เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ คนที่ 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  ครั้ งแรกเพ่ือคัดเลือกประธำน

คณะกรรมกำร  และเลขำนุกำรกันเอง หลังจำกเลิกกำรประชุมนี้  และก ำหนดระยะเวลำ
ให้สมำชิกฯที่ประสงค์จะส่งค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๐  สิงหำคม  ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ 
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 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 ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้ตั้งแต่วันที่   ๑๗ – ๒๐  
สิงหำคม  ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำช้ำง และก ำหนดประชุมวำระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ 
๑๓.๓๐ น. โดยให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯส่งรำยงำนควำมเห็นต่อประธำนสภำฯเพ่ือจะได้
ส่งให้สมำชิกสภำฯก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง  

ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระพุทธ 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 ดังนั้นจึง
จะขอท ำควำมตกลงร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธ ในกำรด ำเนินกำร เก็บ ขน
และก ำจัดขยะ โดยขอควำมร่วมมือและอนุญำตให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธ
ด ำเนินกำรเก็บ และขนขยะในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  

ประธำนสภำฯ  ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง/เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
และแจ้งรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

นำงสำวบุณณดำ สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีหน้าที่ต้อง

ให้บริการในการเก็บ ขน และก าจัดขยะ ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ค. ๒๕๖๒ 
ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบิหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ (๒) รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย มาตรา ๑๗(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวม 

  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างยังไม่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว จึง
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธด าเนินการนอกเขตในการจัดเก็บ ขน 
และก าจัดยะมูลฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระพุทธสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพระ
พุทธก าหนด จากผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ และรายได้เป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบล
อาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท า
กิจกการร่วมกันได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นอื่นที่เก่ียวข้อง และกิจการ
นั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

 
 
 

/ประธานสภาฯ.... 
 



  

-๑๓- 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยเรื่องดังกล่ำวแต่ไม่มีสมำชิท่ำนใดอภิปรำย จึงขอมติที่

ประชุมว่ำ จะให้ควำมเห็นชอบในกำรด ำเนินกำรก ำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลพระพุทธ อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยขอความร่วมมือและ
อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธด าเนินการนอกเขตในการจัดเก็บ ขน และ
ก าจัดยะมูลฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
พระพุทธสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจากผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้างได้ และรายได้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง เห็นชอบในการด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา โดยขอความร่วมมือและอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ
ด าเนินการนอกเขตในการจัดเก็บ ขน และก าจัดยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้าง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการจากผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ และรายได้เป็นของ
องค์การบริหารส่วนต 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) และมีแผนงำน
โครงกำรที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม จึงได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ ำงให้ควำมเห็นชอบ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม 
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ โดยจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงในรายละเอียด 
 

/นางสาวชนาภา.... 



  

-๑๔- 
นางสาวชนาภา  เฮงสูงเนิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงในรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕) ) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที ่๒ เป็นรายยุทธศาสตร์ 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิกท่านใด 

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง เห็นชอบแผนพัฒนาห้าปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต 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 ำแปรญัตติได้ตำม

ก ำหนดเวลำที่เลขำนุกำรสภำฯแจ้งไปแล้ว ส่วนกรณีที่ท่ำนสมำชิกได้แจ้งร้องทุกข์มำนั้นจะ
ได้แจ้งให้กองช่ำงตรวจสอบเพื่อด ำเนินแก้ไขต่อไป 

 
ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก แต่ไม่มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  

จึงขอนัดหมำยกำรประชุมพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-๑๔- 
นางสาวชนาภา  เฮงสูงเนิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงในรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕) ) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที ่๒ เป็นรายยุทธศาสตร์ 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิกท่านใด 

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง เห็นชอบแผนพัฒนาห้าปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต 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 ำแปรญัตติได้ตำม

ก ำหนดเวลำที่เลขำนุกำรสภำฯแจ้งไปแล้ว ส่วนกรณีที่ท่ำนสมำชิกได้แจ้งร้องทุกข์มำนั้นจะ
ได้แจ้งให้กองช่ำงตรวจสอบเพื่อด ำเนินแก้ไขต่อไป 

 
ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก แต่ไม่มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  

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

 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐  น. 
   

                ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                           (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

                เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
                    
 
 
 
 
 

/คณะกรรมกำรตรวจ... 
 



  

-๑๕- 
 

ปิดประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐  น. 
   

                    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                           (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

            เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
                    
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              
             (นำยพิษณุ      อุ่นดี) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                           
 
                (นำยสมชำย      มนปำน) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               
 
             (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
                สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้มีมติในครำวประชุมสมัยสำมัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ สิงหำคม 
๒๕๖๓ รับรองรำยงำนกำรประชุม 
    
   

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

ค ำสั่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
ที่ ๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................. 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง มีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในครำวสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓  
และมีมติเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  นั้น 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบกับมติที่ประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงในครำวสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สงิหำคม ๒๕๖๓ และมติ
คณะกรรมกำรแปรญัตติคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในครำวประชุมเม่ือวันที่ ๑๔ สิหำคม ๒๔๖๓ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้  
  ๑. นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง  ส.อบต. ท่ำช้ำง หมู่ที่ ๑๒   ประธำนคณะกรรมกำร 
  ๒. นำยสมชำย  มนปำน ส.อบต.ท่ำช้ำง หมู่ที่ ๔  กรรมกำร 
  ๓. นำยฉัตรชัย  ฤำเดช  ส.อบต. ท่ำช้ำง หมู่ที่ ๘  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและรำยงำนผลกำร
พิจำรณำให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงทรำบ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
   
 
             (นำยก่วง  คงศิลำ) 
       ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
  
     
 
 
 
 
 
 



  

                                                บันทึก ข้อความ 
ส่วนราชการ     สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 ที่   นม ๘๙๑๐๑/…………………………………..     วันที ่….๑๔….สิงหำคม…..๒๕๖๓.... 
 เรื่อง   ส่งมอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในครำวสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓  
และมีมติเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตำมข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอส่งร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรแปรญัตติ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

                                                  (ลงชื่อ)                                                       
              ( นำยก่วง    คงศิลำ) 

              ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 
 
 
 

- รับทรำบ 
๑. นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง  ................................... 

๒. นำยสมชำย  มนปำน  ................................... 

๓. นำยฉัตรชัย  ฤำเดช  ……………………………… 

 

 

 



  

                                                บันทึก ข้อความ 
ส่วนราชการ     สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 ที่   นม ๘๙๑๐๑/…………………………………..     วันที ่….๑๔….สิงหำคม…..๒๕๖๓.... 
 เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ ๑ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในครำวสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓  
และมีมติเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตำมข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำร 
ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอเชิญคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง 
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                                  (ลงชื่อ)                                                       
              (นำงสำวบุณณดำ  สมศรี) 

              เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 
 
 

- รับทรำบ 
๑. นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง  ................................... 

๒. นำยสมชำย  มนปำน  ................................... 

๓. นำยฉัตรชัย  ฤำเดช  ……………………………… 

 

 
 
 
 



  

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ที่ นม (สภำ)๙๘๑๐๑/            
          อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ ๑ 
 

เรียน  คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  ครั้งที่ ๑   จ ำนวน ๑ ชุด 

  ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในครำวสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓  
และมีมติเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตำมข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม 
สภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอเชิญคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 
                ขอแสดงควำมนับถือ 

   

                                                       
                 ( นำงสำวบุณณดำ  สมศรี) 

                  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

งำนกิจกำรสภำฯ อบต.ท่ำช้ำง 
โทรศัพท์/โทรสำร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดนครราชสีมา 

........................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .. 
   ................................................................................. .............................................. 
   ............................................................................................................................. .. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .. 
   ......................................................................................................................... ...... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑ พิจารณาคัดเลือกประธาน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
มติที่ประชุม  ...................................................................................... ......................................... 
   ............................................................................................................................. .. 
   ๓.๒ พิจารณาคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .. 
   .................................................................................... ........................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๔.๑  เรื่องแนวทางในการรับค าแปรญัตติและการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม  ................................................................. .............................................................. 
   ............................................................................................................................. .. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
      -๑- 

 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑ 

วันที่  ๑๔   เดือน   สิงหำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

*************************************** 
ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน   ๑   รำย    มีรำยนำมดังนี้ 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ประธำนคณะกรรมกำรฯ   
๒ นำยสมชำย  มนปำน กรรมกำร   
๓ นำยฉัตรชัย  ฤำเดช กรรมกำร/เลขำนุกำร   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำงสำวบุณณดำ สมศรี ปลัด อบต.ท่ำช้ำง   
 
เริ่มประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้วคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คัดเลือกให้นำยสุพจน์ ด้วงช้ำง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งเป็นผู้อำวุโสสูงสุดเป็นประธำนที่
ประชุมชั่วครำวและให้เลขำนุกำรสภำฯท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรฯชั่วครำว แล้วด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระใน
กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องแจ้งกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

 งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  นำงสำวบุณณดำ สมศรี ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ได้แจ้ง
รำยงำนผลกำรคัดเลือกคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในครำวประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงสมัยประชุมสำมัญที่ 
๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
ดังนี้ 

    ๑) นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 
    ๒) นำยฉัตรชัย  ฤำเดช ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
   ๓) นำยสมชำย  มนปำน  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 
 
 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี ๓.... 
 
 



  

     -๒- 
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
  ๓.๑ พิจำรณำคัดเลือกประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นำยสุพจน์ ด้วงช้ำง 
ประธำนฯ  ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับกำรเลือกเป็นประธำนคณะกรรมกำร 
  แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  -นำยฉัตรชัย ฤำเดช ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เสนอให้นำยสุพจน์ ด้วงช้ำง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

 เป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ มีผู้รับรอง คือ นำยสมชำย  มนปำน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
ประธำนฯ  เปิดโอกำสให้เสนอเพ่ิมเติมอีกแต่ไม่มีกรรมกำรท่ำนใดเสนอชื่ออ่ืนอีก ดังนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 
  จึงได้เป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมได้เลือกนำยสุพจน์ ด้วงช้ำง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็น 
 ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นำยสุพจน์ ด้วงช้ำง 

ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ขึ้นท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 

  ๓.๒  พิจำรณำเลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นำยสุพจน์ ด้วงช้ำง 
ประธำนฯ  ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับกำรเลือกเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
  แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  -นำยสมชำย มนปำน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอให้นำยฉัตรชัย ฤำเดช ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 

เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ มีผู้รับรอง คือ นำยสุพจน์ ด้วงช้ำง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

ประธำนฯ  เปิดโอกำสให้เสนอเพ่ิมเติมอีกแต่ไม่มีกรรมกำรท่ำนใดเสนอชื่ออ่ืนอีก ดังนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 
  จึงได้เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้เลือกนำยฉัตรชัย ฤำเดช ส.อบต.หมู่ที่  ๘ ซึ่งถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นำยฉัตรชัย ฤำเดช 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ขึ้นท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรในที่ประชุม 

 

 

 

 

/ระเบียบวำระท่ี ๔.... 

 



  

-๓- 

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

๔.๑ เรื่องแนวทำงในกำรรับค ำแปรญัตติและกำรพิจำรณำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธำนฯ   แจ้งว่ำที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงไดก้ ำหนดระยะเวลำให้ 
ผู้บริหำรหรือสมำชิกฯที่ประสงค์จะส่งค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ 
๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง และให้คณะกรรมกำรแปร
ญัตติฯด ำเนินกำรประชุมในวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปเพ่ือ
พิจำรณำ แล้วรำยงำนควำมเห็นต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง เพ่ือส่งให้
สมำชิกสภำฯ เพื่อพิจำรณำในวำระท่ี ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ 
ก่อนกำระประชุมไม่น้อยกว้ำ ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ดังนั้นจึงให้กรรมกำรทุกท่ำนได้มำปฏิบัติหน้ำที่ในกำรรับค ำขอแปรญัตติตำม
ระยะเวลำดังกล่ำว และขอเชิญประชุมครั้งต่อไปเพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่มีกำรเสนอค ำแปรญัตติ ในวันที ๒๑ 
สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

   
ปิดกำรประชุมเวลำ ๑๖.๓๐ น. 
 

                                                     (ลงชื่อ)                                  ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                                                                    (นำยฉัตรชัย  ฤำเดช) 
                                                         กรรมกำร/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
 

 
                                                                 (ลงชื่อ)                   ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม                                                
                                                                                    (นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง)    
                                                                             ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ที่ นม (สภำ)๙๘๑๐๑/             สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
       อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

๑๙  สิงหำคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ ๒ 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง,รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ระเบียบวำระกำรประชุม   จ ำนวน ๑ ชุด 

  ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในครำวสมยัประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓ 
และมีมติเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  นั้น 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตำมข้อ ๑๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม 
สภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอเชิญท่ำนร่วมประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 
                ขอแสดงควำมนับถือ 

   

                                                       
                 ( นำยสุพจน์     ด้วงช้ำง) 

                  ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำย 
              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 
งำนกิจกำรสภำฯ อบต.ท่ำช้ำง 
โทรศัพท์/โทรสำร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 

 
 
 
 
 



  

 

                                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 ที่   นม ๘๙๑๐๑/…………………………………..     วันที ่….๒๐….สิงหำคม…..๒๕๖๒.... 
 เรื่อง   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ ๒ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง           

          ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในครำวสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓ และมีมติ
เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
นั้น 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตำมข้อ ๑๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม 
สภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอเชิญท่ำนร่วมประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
                 

                                                       
                 ( นำยสุพจน์     ด้วงช้ำง) 

                  ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำย 
              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 
 
 

-ทรำบ 
 
 
 (นำยบุญส่ง  เซียงหนู) 

   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 
 
 



  

 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  

อ าเภอเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดนครราชสีมา 
........................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  .............................................................................................................. ................. 
   ............................................................................................................................. .. 
   ........................................................................................................ ....................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในครำวประชุมเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม  ...............................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. .. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑ พิจำรณำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
   ๒๕๖๔   
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .. 
   ...............................................................................................................................  
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม  .................................................................................................. ............................. 
   ............................................................................................................................. .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      -๑- 
       รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ 

วันที่  ๒๑   เดือน   สิงหำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓   
 ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

*************************************** 
ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน   ๓   รำย    มีรำยนำมดังนี้ 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ประธำนคณะกรรมกำรฯ   
๒ นำยสมชำย  มนปำน กรรมกำร   
๓ นำยฉัตรชัย  ฤำเดช กรรมกำร/เลขำนุกำร   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยบุญส่ง  เซียงหนู นำยก อบต.ท่ำช้ำง   
๒ นำยวันทำ   เชื้ออินทร์ รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง   
๓ นำยพิชิต  วิรัชมำศโกมล รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง   
๔ นำงสำวบุณณดำ สมศรี ปลัด อบต.ท่ำช้ำง   

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๓.๐๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้วคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมตำมระเบียบวำระในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  แจ้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  ๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในครำวประชุมเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  

นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้มีมติรับหลักกำรและเหตุผลร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประญัตติ เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว โดยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ได้
ได้ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้บริหำรหรือสมำชิกฯที่ประสงค์จะส่งค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหำคม 
๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

/ซึ่งปรำกฏว่ำ.... 



  

-๒- 
 

 ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ยื่นค ำแปรญัตติแต่อย่ำงใด  
นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมเสนอค ำขอแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
นำยฉัตรชัย  ฤำเดช เสนอต่อที่ประชุมว่ำเห็นควรให้คงร่ำงเดิมของข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
   งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุกประกำร โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด 
นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ ได้เปิดโอกำสให้ที่ประชุมเสนอค ำขอแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  อีก แต่ไม่มีท่ำนใดเสนอต่อที่ประชุม จึงขอมติที่ประชุมว่ำจะให้
คงร่ำงเดิมของข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุก
ประกำร โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด หรือไม ่

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียงให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ โดยไม่แก้ไขในข้อ 

ใดตอนใด  และให้ด าเนินการส่งรายงานความเห็นและส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ฉบับเดิม) เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  เพื่อให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างส่งรายงานความเห็นนี้ให้แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ใน
วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓  ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืน 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู  
นำยก อบต.ท่ำช้ำง ได้กล่ำวขอบคุณคณะกรรมกำรฯทุกท่ำนที่ได้ปฏิบัติหน้ำด้วยควำมเรียบร้อย และขอบคุณท่ี

ไว้วำงใจคณะผู้บริหำรในกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔    

ประธำนคณะกรรมกำรฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนอีกแต่ไม่มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกจึงกล่ำวขอบคุณ 
  และกล่ำวปิดกำรประชุม 
 

ปิดกำรประชุมเวลำ ๑๔.๐๐ น. 
 
 

                                                     (ลงชื่อ)                        ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                                                                      (นำยฉัตรชัย  ฤำเดช) 
                                                         กรรมกำร/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
 

 
                                                                 (ลงชื่อ)                     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม                                                
                                                                                    (นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง)    
                                                                             ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  



  

                                                บันทึก ข้อความ 
 ส่วนราชการ     …....................................สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง.............................................. 
 ที่   นม ๙๘๑๐๑ /…………………………………..     วันที ่….๒๑….สิงหำคม…..๒๕๖๓............................... 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
         พ.ศ.  ๒๕๖๔   

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

  ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในครำวสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓  
และมีมติเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้มำปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือรับค ำแปรญัตติจำกผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงในระหว่ำง วันที่ 
๑๗ – ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. แล้วปรำกฏว่ำไม่มีผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ท่ำนใดยื่นค ำแปรญัตติร่ำง ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 

               (ลงชื่อ)             กรรมกำร 
                           (นำยฉัตรชัย   ฤำเดช) 
 

        
     (ลงชื่อ)                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                       (นำยชัยทวัจน์  พงษ์อภิภูมณี) 

 
 

 
ทรำบ/ ........................................ 
 
 
               (นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง) 
         ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 

 
 
 



  

 
แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ประธำนคณะกรรมกำรฯ  

 
 

๒ นำยสมชำย  มนปำน กรรมกำร  
 

 

๓ นำยฉัตรชัย  ฤำเดช กรรมกำร/เลขำนุกำร  
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ผลการปฏิบัติงาน 
.........ไมมีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ 
..........มีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ.............รำย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ประธำนคณะกรรมกำรฯ  

 
 

๒ นำยสมชำย  มนปำน กรรมกำร  
 

 

๓ นำยฉัตรชัย  ฤำเดช กรรมกำร/เลขำนุกำร  
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ผลการปฏิบัติงาน 
.........ไมมีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ 
..........มีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ.............รำย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ประธำนคณะกรรมกำรฯ  

 
 

๒ นำยสมชำย  มนปำน กรรมกำร  
 

 

๓ นำยฉัตรชัย  ฤำเดช กรรมกำร/เลขำนุกำร  
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ผลการปฏิบัติงาน 
.........ไมมีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ 
..........มีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ....๑......รำย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นำยสุพจน์  ด้วงช้ำง ประธำนคณะกรรมกำรฯ  

 
 

๒ นำยสมชำย  มนปำน กรรมกำร  
 

 

๓ นำยฉัตรชัย  ฤำเดช กรรมกำร/เลขำนุกำร  
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ผลการปฏิบัติงาน 
.........ไมมีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ 
..........มีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ....-......รำย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

 
 

                                          เขียนที่  ห้องประชุมสภำ อบต.ท่ำช้ำง 

                             วันที่   ๒๑     เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

  ตำมท่ีมีมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง    สมัยสำมัญท่ี  ๓  ครั้งที่   ๑  ประจ ำปี   
๒๕๖๓   ในวันที่   ๑๔  สิงหำคม   ๒๕๖๓  ได้เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น 
 

บัดนี้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯได้ประชุมพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังกล่ำวแล้ว   ในวันที่   ๒๑  สิงหำคม   ๒๕๖๓   เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยที่ 
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้คงร่ำงเดิมของข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุกประกำร โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด 

และให้ด ำเนินกำรส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับเดิม) เสนอต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  เพ่ือให้
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงส่งรำยงำนนี้ให้แก่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติฯ ในวำระท่ี ๒ และวำระที่ ๓  ต่อไป 
  
 
 
    (ลงชื่อ)                   ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
                   (นำยสุพจน์   ด้วงช้ำง) 
 
 
 

(ลงชื่อ)                    กรรมกำร 
                   (นำยสมชำย  มนปำน) 

 

        
 
    (ลงชื่อ)                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                    (นำยฉัตรชัย   ฤำเดช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                บันทึก ข้อความ 
ส่วนราชการ     …....................................สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง.............................................. 

 ที่   นม ๙๘๑๐๑ /…………………………………..     วันที ่….๒๑….สิงหำคม…..๒๕๖๓............................... 
 เรื่อง   ส่งรำยงำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

  ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในครำวสมัยประชุมสำมัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่  ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓ และมี
มติเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ ให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
                 

                                                  (ลงชื่อ)                                                       
               ( นำยก่วง     คงศิลำ) 

                  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 
 

ทรำบ/...................................................... 
 
 
 
           (นำยบุญส่ง  เซียงหนู) 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                บันทึก ข้อความ 
 ส่วนราชการ     …....................................สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง.............................................. 
 ที่   นม  ๙๘๑๐๑/…………………………………..     วันที ่….๒๑….สิงหำคม…..๒๕๖๓............................... 

เรื่อง   ส่งรำยงำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติและร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
         พ.ศ.  ๒๕๖๔  ที่คณะกรรมกำรฯพิจำรณำแล้วเสร็จ 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

เรียน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 ด้วยคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้ 
คงร่ำงเดิมของข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุกประกำร โดยไม่แก้ไขในข้อใด 
ตอนใด 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมข้อ ๕๐  แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   จงึขอส่งร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำวพร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นให้ประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
          

                                                  (ลงชื่อ)                                                       
                  (นำยสุพจน์   ด้วงช้ำง) 

                   ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
                                 รำ่งข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

ทรำบ/ให้เลขำนุกำรสภำฯ ส่งร่ำงฯให้สมำชิกสภำฯ 
 
 
 
               (นำยก่วง    คงศิลำ) 
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ที่ นม (สภำ)๙๘๑๐๑/   สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
             อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

๒๑  สิงหำคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ส่งรำยงำนและควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
       ๒๕๖๔ และขอเชิญประชุม  
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง.สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงทุกคน 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) รำยงำนและบันทึกควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ   จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๒) ระเบียบวำระกำรประชุมสภำฯสมัยสำมัญท่ี ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒   จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๓) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯสมัยสำมัญท่ี ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑   จ ำนวน ๑ ชุด 
   
  ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้มีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครำวประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ และได้คัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรเสนอค ำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ไว้ในระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
นั้น 
 

บัดนี้ คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้ด ำเนินประชุมพิจำรณำเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ยื่นเสนอค ำแปรญัตติเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในข้อใดตอนใด  จึงน ำส่งรำยงำนและ
บันทึกควำมเห็นที่แนบมำพร้อมนี้ และขอเชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงสมัยประชุมสำมัญที่ ๓/
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวำระ ๒ และ
วำระ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ น.ต่อไป  
 
  จึงเรียนมำโปรดเพ่ือทรำบ 
 

 
                ขอแสดงควำมนับถือ 

   

                                                       
               ( นำยก่วง   คงศิลำ) 

                  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

งำนกิจกำรสภำฯ อบต.ท่ำช้ำง 
โทรศัพท์/โทรสำร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 
 



  
     -๑- 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

...................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ....................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................... ..................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญที่ ๓/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  ในครำวประชุม
   เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................ ... 

............................................................................................................................. .................. 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

๔.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
(วำระที่ ๒) 

มติที่ประชุม  ............................................................. ............................................................................... ... 
............................................................................................................................. .................. 
๔.๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
(วำระที่ ๓) 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................ ... 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ พิจำรณำญัตติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งรำยกำร 

   ใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .................. 

........................................................................................... .................................................... 
   ๕.๒ พิจำรณำญัตติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  งบลงทุน 
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน   
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................ ... 

............................................................................................................................. .................. 
   ๕.๓ พิจำรณำขอควำมเห็นชอบในกำรท ำกิจกำรนอกเขตสถำนที่ก ำจัดขยะของเทศบำล 
   ต ำบลท่ำช้ำง 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................................ ... 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
   .......................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................. .................. 



  
 

            แบบเสนอขอแปรญัตติ 
 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

                       วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขอเสนอแปรญัตติ 
 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ข้ำเจ้ำขอเสนอแปญัตติ เรื่องข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 
ด้ำนบริหำรทั่วไป     11,476,700.00 
    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    11,176,700.00   แก้ไขเพ่ิมเติม/ลดงบประมำณ 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน       300,000.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    6,569,000.00 
    แผนงำนกำรศึกษำ     3,566,500.00 แก้ไขเพ่ิมเติม 
    แผนงำนสำธำรณสุข        330,000.00 
    แผนงำนสังคมสงเครำะห์      100,000.00 
    แผนงำนเคหะและชุมชน    1,502,500.00 แก้ไขเพ่ิมเติม/ลดงบประมำณ 
    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน     800,000.00  
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร    270,000.00 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ                2,891,000.00 
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ              1,970,600.00 ตั้งจ่ำยใหม่ 
    แผนงำนกำรเกษตร       920,400.00 
    แผนงำนกำรพำณิชย์     - 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น     7,563,300.00 
    งบกลำง     7,563,300.00 ลดงบประมำณ 
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น     28,500,000.00 
รายละเอียดรายข้อดังนี้ 
ข้อ ๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

         ๑.ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน 
      (๑)  จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ตั้งไว้จ านวน 13,000.- บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 13,000.- บำท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 

 แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
        ๑.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

           (๑)จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ตั้งไว้จ านวน 13,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000.- บำท ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ (ธันวำคม 2561)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 120 

/คุณลักษณะพื้นฐำน... 
 



  

-๒- 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
1) สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ 
2) เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์ 

ข้อ ๒.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 ๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
 (๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา   จ านวน 60,000.- บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนำของข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง 
ผู้บริหำร สมำชิก   สภำท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนำ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000.- บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร ส ำหรับเป็นค่ำ
เบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรม ฝึกอบรม 
หรือสัมมนำของข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง ผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้ไปอบรม 
ฝึกอบรม หรือสัมมนำ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรวมเป็นข้อเดียว 
(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนำของข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร ส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนำของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง ผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนำ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ข้อ ๓.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

         (๒)  จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 22,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)  จ ำนวน  4  ตู้ ๆ ละ  5,500.- บำท เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 120 

       แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(๒)จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 22,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2  บำน  จ ำนวน  4  ตู้  ๆ  ละ  5,500.-บำท  ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
(ธันวำคม 2561)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 120 

                         คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
              ๑) มีมือจับชนิดบิด 

                         ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
                              ๓) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
 
 

/ข้อ ๔. แผนงำนรักษำ.... 



  

-๓- 
 
 ข้อ ๔  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        ตั้งไว้จ านวน     100,000.- บาท  
             (๑)จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ตั้งไว้จ านวน 100,000.- บาท 

เพ่ือจัดซื้อสัญญำณไฟกระพริบโซล่ำเซลล์  จ ำนวน  4  ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 120 

 แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
                      ๑.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้จ านวน 100,000.- บาท       
                                 (๑) จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ตั้งไว้จ านวน 100,000.- บาท 

เพ่ือจัดซื้อสัญญำณไฟกระพริบโซล่ำเซลล์  จ ำนวน  4  ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 120 
เป็นไฟกระพริบที่มีแหล่งก ำเนิดพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งต้องสำมำรถ
ท ำงำนได้ตลอดทั้งเวลำกลำงวันและกลำงคืน ติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่ำ 48 ชั่วโมง ทั้งใน
สภำวะอำกำศปกติ และสภำวะอำกำศปิด 

องค์ประกอบของโครงสร้ำง 
1) เสำเป็นเสำเหล็กกลมสีด ำ โดยเสำมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงอย่ำงน้อย 4 นิ้ว และมีควำม

หนำของเนื้อวัสดุไม่น้อยกว่ำ 4 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับเสำไฟสัญญำณจรำจร 
2) เสำและองค์ประกอบต่ำง ๆ ต้องท ำจำกวัสดุที่ไม่เกิดสนิมและทนทำนต่อสภำพอำกำศ ไม่

เกิดกำรขีดจำงหรือเปลี่ยนสี 
3) ต้องมีกระบังไฟติดประกอบกับตัวดวงโคม เพื่อใช้บังแสงในเวลำกลำงวันและเพ่ือรวมแสงใน

เวลำกลำงคืน เช่นเดียวกับดวงโคมของไฟสัญญำณจรำจร 
คุณสมบัติของวัสดุและจำนแสง 
      - หลอดสัญญำณไฟชนิด LEDs จะต้องเป็นชนิดควำมเข้มส่องสว่ำงสูง (Luminous 
Intensity)  และออกแบบมำส ำหรับใช้งำนไฟสัญญำณจรำจรเท่ำนั้น หลอด LEDs  จะต้องเปล่งสี
ตำมที่ต้องกำรโดยตรง เมื่อเป็นไฟสีแสงต้องใช้หลอด LEDs  สีแดง  เมื่อเป็นไฟสีเหลืองต้องใช้หลอด 
LEDs สีเหลือง อำยุกำรใช้งำนของหลอด LEDs ต้องไม่น้อยกว่ำ  100,000  ชั่วโมง 
 - กำรกระพริบของหลอด LEDs ต้องกระพริบเป็นจังหวะเดียวกันทุกหลอด และมีจังหวะ
กำรกระพริบได้จ ำนวน  50-60 ครั้งต่อนำที 
 - ดวงโคม  ต้องใช้หลอด LEDs ขนำด  3  มิลลิเมตร  ชนิดควำมเข้มส่องสว่ำงสูงจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ  150  หลอด 

    - แบตเตอรี่ต้องมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 V. 12 Ah 
    - แผงโซล่ำเซลล์มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  5  วัตต์ 

 
ข้อ ๕. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 76,000.- บาท 
          ๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้จ านวน 26,000.- บาท 
 (๑)  จัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง ตั้งไว้จ านวน 20,000.- บาท 

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง จ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บำท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 120 
 

/(๒) จัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น.... 



  

 
-๔- 

 
  (๒) จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น ตั้งไว้จ านวน 6,000.- บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บำท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน     
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 120 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
 (๑)จัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง ตั้งไว้จ านวน 20,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง จ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บำท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 120 

       คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
              ๑) มีล้อเลื่อน 

                         ๒) มีแผ่นชั้นระหว่ำงช่อง 
                              ๓) เป็นแผ่นเหล็กพ่นสีเคลือบสำรป้องกันสนิม 
         (๒) จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น ตั้งไว้จ านวน 6,000.- บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น แบบถังคว่ ำ 1 หัวก๊อก จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บำท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 120 

       คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
๑) เป็นตู้น้ ำเย็นชนิดพลำสติกตั้งพ้ืนใช้ถังคว่ ำ 
๒) มีหนึ่งหัวก๊อก 
๓) ตัวเครื่องผลิตจำกแสตนเลสแท้ 
๔) แรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลต ์
๕) ปริมำตรถังเก็บน้ ำในเครื่อง 3.5 ลิตร 

       หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000) ตั้งไว้รวม 538,500.- บาท 
          ๑. ประเภทอาคารต่าง ๆ ตั้งไว้รวม 517,500.- บาท 
 (๔)โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ 37,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  เทคอนกรีตหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
 (๔) โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ 37,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  เทคอนกรีตหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 92 ตำรำงเมตร หนำ 0.10 เมตร ตำม
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า  51 
ข้อ ๖. แผนงานเคหะและชุมชน   งบประมาณตั้งไว้ 3,213,100.- บาท 
        งานไฟฟ้าถนน  ตั้งไว้รวม 1,710,600.= บาท 

ลดงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
 แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 1,502,500.- บาท (ลดงบประมาณ)  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบประมาณตั้งไว้  1,710,600.= บาท (ตั้งใหม่) 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ตั้งไว้รวม 1,710,600.= บาท  (ตั้งใหม่) 

 
/ข้อ ๗.... 



  

 
-๕- 

ข้อ ๗. 
ข้อ ๗.๑  แปรญัตติลดงบประมาณรายจ่าย  แผนงานบริงานงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

           ๓.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300) 
 ตั้งไว้จ านวน 1,165,000.- บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
 (๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไวจ้ านวน 500,000.- บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนำยกหรือสมำชิกสภำ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
          ๓.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300) 
 ตั้งไว้จ านวน   965,000.-   บาท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
  (๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    ตั้งไวจ้ านวน     300,000.=  บาท (ลดงบประมาณ) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนำยกหรือสมำชิกสภำ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
ข้อ ๗.๒ แปรญัตติลดงบประมาณรายจ่าย แผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง  
 แผนงานงบกลาง  ตั้งงบประมาณไว้  7,623,300.- บาท 
 หมวดงบกลาง  ตั้งไว้รวม  7,623,300.- บาท   
 5. ประเภทเงินส ารองจ่าย ตั้งไว้รวม     647,060.-บาท 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 

แผนงานงบกลาง  ตั้งงบประมาณไว้  7,563,300.- บาท 
 หมวดงบกลาง  ตั้งไว้รวม  7,563,300.- บาท 
 5. ประเภทเงินส ารองจ่าย ตั้งไว้รวม     587,060.-บาท  (ลดงบประมาณ) 
 
ข้อ ๗.๔ แปรญัตติตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบประมาณตั้งไว้ 1,970,600.- บาท 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั่งไว้รวม  1,970,600.- บาท 

๒. ประเภทอาคารต่างๆ  ตั้งไว้รวม     260,000.- บาท (ตั้งใหม่) 
(๑) ค่ำต่อเติมอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ตั้งไว้ 260,000.- บำท 
เพ่ือต่อเติมอำคำรส ำนักงำน ขนำดกว้ำง ๕.๕ เมตร ยำว ๘ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
๔๔  ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้ำ 72 

 
ข้อ ๘. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

           หมวดค่าครุภัณฑ์    (541000) ตั้งไว้รวม 100,000.- บาท 
          1.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้จ านวน 100,000.- บาท 
          (1)  จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย 

เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ออกก ำลังกำย  (บ้ำนด่ำนท่ำแดง หมู่ที่ 6)  100,000.-  บำท  รำยละเอียดตำมที่  อบต.ก ำหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 113 
 



  

/แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น.... 
-๖- 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
           หมวดค่าครุภัณฑ์    (541000) ตั้งไว้รวม 100,000.- บาท 
          1.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้จ านวน 100,000.- บาท 
          (1)  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ออกก ำลังกำย  (บ้ำนด่ำนท่ำแดง หมู่ ที่  6)  100,000.-  บำท  
รำยละเอียดตำมที่  อบต.ก ำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้าที่ 113 

  
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
               (นำยบุญส่ง  เซียงหนู) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                         -๑- 

-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  

 สมัยสำมัญท่ี ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  
 วันที่  ๒๕  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ   ๑๓.๐๐   น. 

   ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 **********************  
ผู้เข้ำประชุม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จ ำนวน    ๑๕   คน    รำยนำม ดังนี้ 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 

นำยก่วง            คงศิลำ 
นำยพนม           เทำกระโทก 
นำยพิษณุ          อุ่นด ี
นำงส ำรำญ        เหงี่ยมโพธิ์ 
นำยสมชำย        มนปำน 
นำงสุขใจ            อุไรกลำง 
นำยอำคม           จ่ำงโพธิ์ 
นำงละมุน           มนปำน 
นำยฉัตรชัย         ฤำเดช 
นำยบุญเสริม       แมงกลำง 
นำยสุพจน์          ด้วงช้ำง 
นำงสีนวน           มั่นคง 
นำยแช่ม            ชินกระโทก 
นำยสุริยำ          เพียรเพ็ชร 
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 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 
ปลัด อบต./เลขนุกำรสภำฯ 

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

   ผู้ที่ไม่มำประชุม   
๑ 
 

นำยรอง   จันทศร 
 

สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖  

ผู้เข้ำร่วมประชุม    
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

นำยบุญส่ง       เชียงหนู 
นำยพิชิต          วิรัชมำศโกมล 
นำยวันทำ         เชื้ออินทร์ 
นำยชัชวำลย์     เชยโพธิ์ 
นำยอัครเดช      กำญจนะเกตุ 
นำยยศวริส      บุญหลัง 
นำยเกริก        สอนรอด 

นำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
ผอ.กองช่ำง อบต.ท่ำช้ำง 
ผอ.กองช่ำง ทต.ท่ำช้ำง 
วิศวกรโยธำ ทต.ท่ำช้ำง 

บุญส่ง           เชียงหน ู
พิชิต             วิรัชมำศโกมล 
วันทำ            เชื้ออินทร์ 
ชัชวำลย์         เชยโพธิ์ 
อัครเดช         กำญจนะเกตุ 
ยศวริส          บุญหลัง 
เกริก             สอนรอด 

      
 

/เปิดประชุมเวลำ.... 



  

-๒- 
เปิดประชุมเวลำ  ๑๓.๐๐  น.   
 เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมำครบองค์ประชุมแล้ว   จ ำนวน ๑๔  คน  เข้ำนั่งประจ ำที่ 
นำยก่วง  คงศิลำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมอบให้รองนำยกฯจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  สวด
มนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญที่ ๓/๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑  ในครำวประชุม
เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหำคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๒  ครั้ง
ที่  ๑  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๓ (วาระที่ ๒) 

ประธำนสภำฯ  ให้ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯรำยงำนต่อที่ประชุม 
ประธำนฯแปรญัตติฯ ตำมที่มีมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ในครำวประชุมสมัยสำมัญ      

สมัยที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่   ๑  ในวันที่   ๑๔  สิงหำคม   ๒๕๖๓  ได้เสนอชื่อคณะกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยสภำฯ
ได้เปิดโอกำสให้ผู้บริหำรหรือสมำชิกฯได้เสนอค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 
ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง นั้น 

  บัดนี้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯได้ประชุมพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังกล่ำวแล้ว   ในวันที่   ๒๑  สิงหำคม   ๒๕๖๓   
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้คง
ร่ำงเดิมของข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุกประกำร 
โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรฯ 

ประธำนสภำฯ  ให้เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ  ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  
   ข้อ ๕๑ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระท่ีสอง ให้ปรึกษำเรียงตำมล ำดับข้อเฉพำะ 

ที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่น 
จะได้ลงมติเป็นอย่ำงอ่ืน ฯ 
ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ีสำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุม 
สภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้ 
ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยหรือเสนอควำมเห็น แต่ไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำง
อ่ืน 

/ประธำนสภำฯ.... 
 



  

-๓- 
ประธำนสภำฯ  เมื่อไม่มีท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔    จะถำมที่ประชุมว่ำเห็นชอบผ่ำนร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปพิจำรณำใน วำระท่ี ๓ หรือไม ่

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพิจารณาในวาระ ๓ 

   
๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๔ (วาระที่ ๓) 

ประธำนสภำฯ ในวำระนี้จะให้ที่ประชุมพิจำรณำว่ำสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
ร่ำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอให้นำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติอนุมัติ ๆ
หรือไม ่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ให้ความเห็นชอบในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้าง เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณดังกล่าวให้นายอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติพิจารณาอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ พิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้ง
รายการใหม่ใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง เสนอต่อสภำฯ 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง มอบให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเสนอต่อที่ประชุม 
นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 
ปลัด อบต.ท่ำช้ำง ชี้แจงรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่ำ 
   ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยละเอียดดังนี้ 
 โอนลด   

งบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสร้างสาธารณูปโภค 

 8) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล งบประมาณตั้งไว้    
           66,000.-  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่าย 
           จากเงินรายได ้งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 66,000 บำท โอนลด 55,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 
           หลังโอน 11,000 บำท 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

 หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
(320300) 

 1) โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ กำรคัดแยกขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 63 งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  50,000 บำท โอดลด 25,000 
บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 25,000 บำท 

/โอนเพิ่ม.... 



  

-๔- 
 
โอนเพิ่ม (รายการใหม่) 
งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสร้างสาธารณูปการ 
๑) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๐ บาท โอนเพิ่ม 

๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยว จ านวน ๘ ป้าย ตามท่ี อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในการมาใช้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจะจัดท าป้ายบอกทางที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แก่ ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ และล่องเรือ รวม
ทั้งหมดจ านวน ๘ ป้าย 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยเรื่องดังกล่ำว แต่ไม่มีสำมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเรื่อง 
ดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ำยใหม่ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดข้ำงต้น
หรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียงอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 รายละเอียดดังนี้ 
   โอนลด   

งบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสร้างสาธารณูปโภค 

 8) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล งบประมาณตั้งไว้    
           66,000.-  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่าย 
           จากเงินรายได ้งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 66,000 บำท โอนลด 55,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 
           หลังโอน 11,000 บำท 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

 หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
(320300) 

 1) โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ กำรคัดแยกขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 63 งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  50,000 บำท โอดลด 25,000 
บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 25,000 บำท 

/โอนเพิ่ม.... 
 



  

-๕- 
โอนเพิ่ม (รายการใหม่) 
งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสร้างสาธารณูปการ 
๑) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๐ 

บาท โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่
ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๘ ป้าย ตามท่ี อบต.ก าหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

 
   ๕.๒  พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียดดังนี้ 
ประธำนสภำฯ  ให้นำยก อบต.ท่ำช้ำง ได้เสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง เนื่องจำกมกีำรกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงกรณีท่ียัง 

ที่ก่อหนี้ผูกพัน ของงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ และให้ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเป็นผู้เสนอในรำยละเอียดต่อท่ีประชุมสภำฯ 

นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงรำยละเอียดกำรขอกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
    ๒๕๖๓ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย 
แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา 
งบลงทุน  (540000)  
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

1) จัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น ตั้งไว้จ ำนวน 6,000.- บำท เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บำท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 120 
2.  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

(1) จัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็กจ ำนวน 50,000.-บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็ก  เช่น  สไลเดอร์  โยกเยก  อุโมงค์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 52 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  
1. ประเภทอาคารต่าง ๆ  
1) โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้ ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีต พร้อมประตูทำงเข้ำ-ออก  ควำมยำว  33.5  เมตร  ตำมแบบที่ อบต.
ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
2) โครงการก่อสร้างป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้  80,000.-บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้ ก่อสร้ำงป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
3) ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ 30,500.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  ถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 2 แปลง ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 187.20 ลูกบำศก์
เมตร และ 124.50 ลูกบำศก์เมตร  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 

/4)โครงกำรเทคอนกรีต..... 



  

-๖- 
4) โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณตั้งไว้ 37,000.-บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  เทคอนกรีตหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
5) โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้  120,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  ก่อสร้ำงหลังคำกันแดดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
6) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล งบประมาณตั้งไว้ 
21,000.-บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
งบลงทุน  (540000)  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
1) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายวรากร เลียบคลองประปา  หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน  งบประมาณ
ตั้งไว้  91,800.-  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนนำยวรำกร เลียบคลองประปำ  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  238  เมตร  
หนำ  0.10  เมตร  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่  75 
2. ประเภทอาคารต่างๆ 
1) โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จ านวน 260,000 บาท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง กว้ำง 55  เมตร ยำว 8 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ ๔๔  เมตร ตำมแบบแปลนที่ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำที่ 87 
2) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  งบประมาณตั้งไว้  11,000.-  
บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ประเภทค่าสร้างสาธารณูปการ 
๑) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าโครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๘ ป้าย ตามท่ี 
อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ
หลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

   ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  

   กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ 
   มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติ 
   กันเงนิต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี  ฯ 

  เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีควำมต้องกำรใช้เงินงบประมำณดังกล่ำว 
  จึงขอกันเงินต่อที่ประชุมสภำ 
 

/ประธำนสภำฯ.... 



  

-๗- 
ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้สมำชิกอภิปรำยเรื่องดังกล่ำวอีกแต่ไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเรื่อง 
   ดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมัติให้กันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม ่
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา 
งบลงทุน  (540000)  
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

1) จัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น ตั้งไว้จ ำนวน 6,000.- บำท เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บำท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 120 
2.  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

(1) จัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็กจ ำนวน 50,000.-บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็ก  เช่น  สไลเดอร์  โยกเยก  อุโมงค์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 52 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  
1. ประเภทอาคารต่าง ๆ  
1) โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้ ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีต พร้อมประตูทำงเข้ำ-ออก  ควำมยำว  33.5  เมตร  ตำมแบบที่ อบต.
ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
2) โครงการก่อสร้างป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้  80,000.-บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้ ก่อสร้ำงป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
3) ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ 30,500.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  ถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 2 แปลง ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 187.20 ลูกบำศก์
เมตร และ 124.50 ลูกบำศก์เมตร  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
4) โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณตั้งไว้ 37,000.-บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  เทคอนกรีตหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
5) โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้  120,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  ก่อสร้ำงหลังคำกันแดดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
6) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล งบประมาณตั้งไว้ 
21,000.-บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 

/แผนงำนอุตสำหกรรม..... 
 



  

-๘- 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
งบลงทุน  (540000)  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
1) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายวรากร เลียบคลองประปา  หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน  งบประมาณ
ตั้งไว้  91,800.-  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนนำยวรำกร เลียบคลองประปำ  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  238  เมตร  
หนำ  0.10  เมตร  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่  75 
2. ประเภทอาคารต่างๆ 
1) โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จ านวน 260,000 บาท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง กว้ำง 55  เมตร ยำว 8 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ ๔๔  เมตร ตำมแบบแปลนที่ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำที่ 87 
2) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  งบประมาณตั้งไว้  11,000.-  
บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ประเภทค่าสร้างสาธารณูปการ 
๒) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าโครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๘ ป้าย ตามท่ี 
อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ
หลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

๕.๓ พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบในการท ากิจการนอกเขตสถานที่ก าจัดขยะของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ประธำนสภำฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง เสนอต่อที่ประชุม 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.  เสนอต่อทีป่ระชุมว่ำ ด้วยได้รับหนังสือจำกเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ที่ นม ๕๔๕๐๑/๔๗๔  
   ลงวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ เรื่องขอควำมเห็นชอบในกำรท ำกิจกำรนอกเขต สถำนที่ 
   ก ำจัดขยะของเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ 
   บริเวณท่ีทิ้งขยะ พร้อมประตูเข้ำ – ออก ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๔๕๐ เมตร พร้อมฉำบเรียบ 

และถมดินกันดินพังโดยรอบ  และด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงเข้ำ
บ่อทิ้งขยะ ถนนกว้ำง ๕.๐๐ เมตร ยำว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่ำ ๓,๒๕๐.๐๐ ตำรำงเมตร ไหล่ทำงกว้ำงตำมสภำพพ้ืนที่  เนื่องจำกพ้ืนที่
ดังกล่ำวอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ บ้ำนโนนเลียบ ต.ท่ำช้ำง อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ดังนั้นเทศบำลจึงประสำนมำเพ่ือขอควำมเห็นชอบในกำร
ท ำกำรนอกเขต เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้พิจำรณำ 

ประธำนสภำฯ  ให้ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

/นำงสำวบุณณดำ.... 



  

-๙- 
 
นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ตามพระราชบัญญัติภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ค. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบิหารส่วน
ต าบล มาตรา ๖๗ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย มาตรา 
๑๗(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

 มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
ร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจกการร่วมกันได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภา
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ
ท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

   พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกับบุคคลอ่ืน  
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ  
(๑) การนั้นจาเป็นต้องทา และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่
ภายในเขตของตน (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภา
จังหวัดหรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

ในประเด็นกำรขอควำมเห็นชอบในกำรท ำกำรนอกเขตของเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง โครงกำร
ก่อสร้ำงรั้วนั้น เนื่องจำกที่ดินดังกล่ำวเป็นที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง 
ฉะนั้นเทศบำลบำลย่อมสำมำรถด ำเนินกำรใดๆในที่ดินของตน โดยที่ไม่กระทบต่อที่ดิน
ข้ำงเคียง หรือรุกล้ ำทำงสำธำรณะ  ส่วนประเด็นกำรขอควำมเห็นขอบท ำกำรนอกเขตใน
โครงกำรก่อสร้ำงถนนนั้นถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ และอยู่นอกเขต
ของเทศบำลเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้ว ต้องขออนุมัติต่อ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสียก่อนถึงจะด ำเนินกำรได้ 

ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยเรื่องดังกล่ำว 
นำยแช่ม  ชินกระโทก 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนดังกล่ำวเทศบำลจะปิดกั้นให้ประชำชนในพื้นที่ องค์กำร 
   บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเข้ำใช้หรือไม่ และจะมีผลกระทบอ่ืนๆ หรือไม่  
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง อภิปรำยว่ำให้ที่ประชุมพิจำรณำให้รอบด้ำน ถึงผลกระทบต่ำงๆ เนื่องจำกบ่อขยะอยู่ในพื้นท่ี 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ในส่วนของกลิ่น และสุขลักษณะ กำรด ำเนินกำรก ำจัด
ขยะให้ถูกตำมหลักวิธีที่ถูกต้อง 

/ประธำนสภำฯ... 



  

-๑๐- 
ประธำนสภำฯ  ให้ผู้แทนจำกเทศบำลต ำบลท่ำช้ำงได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยยศวริส  บุญหลัง 
ผอ.กองช่ำงเทศบำลท่ำช้ำง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำกำรด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบในกำรท ำกำรนอกเขตในครั้ง 
   นี้ เพ่ือประกอบกำรขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ และกำรก่อสร้ำงถนน เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือ 

 บริกำรสำธำรณะ ประชำชนสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ และถนนอยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
 เทศบำลหำกมีกำรช ำรุดเสียหำยเทศบำลจะเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือปรับปรุง ส่วนกำร 
 ก่อสร้ำงรั้ว เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรฟ้งกระจำยกลิ่น และป้องกันน้ ำที่ 
 เกิดจำกขยะไหลสู่แหล่งน้ ำหรือที่เอกชนรำยอื่น  และในกำรก ำจัดขยะนั้นเทศบำลได้ท ำกำร 
 ฝังกลบตำมหลักวิชำกำร และคำดว่ำเมื่อบ่อขยะแห่งนี้เต็มแล้วทำงเทศบำลจะด ำเนินกำรหำ 
 ที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ซึ่งได้ท ำควำมตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนไว้แล้ว 

ประธำนสภำฯ  ให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้แสดงควำมเห็นต่อเรื่องดังกล่ำว 
นำยอัครเดช กำญจนะเกตุ 
ผอ.กองช่ำง อบต.ท่ำช้ำง เห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวอยำกให้ที่ประชุมพิจำรณำเป็นสองประเด็นคือประเด็นกำรก่อสร้ำงรั้วซึ่ง 
   เป็นกำรก่อสร้ำงในที่ดินท่ีเทศบำลเป็นเจ้ำของ ซึ่งเทศบำลสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้อง 
   ขอควำมเห็นชอบต่อสภำ อบต. ท่ำช้ำง แต่ต้องแจ้งให้ อบต.ทรำบเมื่อจะท ำกำรก่อสร้ำงเพ่ือ 

  จะได้ตรวจสอบเรื่องแนวเขตท่ีติดกับทำงสำธำรณะ ส่วนประเด็นกำรก่อสร้ำงถนน ที่ต้อง 
  ของควำมเห็นชอบในกำรท ำกำรนอกเขต 

ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยเรื่องดังกล่ำวเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่มีท่ำนใดอภิปรำยเพิ่มเติม 
   จึงขอมติที่ประชุมว่ำจะเห็นชอบให้เทศบำลต ำบลท่ำช้ำงท ำกิจกำรนอกเขตสถำนที่ก ำจัด 
   ขยะของเทศบำลหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์๑๔ เสียงเห็นชอบให้เทศบาลท ากิจการนอกเขตในการ 
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ่อทิ้งขยะ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
   ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตาราง 

เมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่  ส่วนการก่อสร้างรั้วให้เทศบาลต าบลท่าช้างแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบเมื่อจะด าเนินการก่อสร้าง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือเรื่องที่เป็นปัญหำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชน 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง แจ้งเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
 ๑) ขอบคุณสมำชิกสภำฯทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒) ส ำหรับเรื่องกำรด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะ

พิจำรณำหำแนวทำงเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนต่อไป 
  ๓) แจ้งให้เข้ำร่วมอบรมจริยธรรม ในวันที่ ๑ กันยำยน  อบรมศึกษำดูงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ 

๒-๓ กันยำยน อบรมจิตอำสำป้องกันภัย ระหว่ำงวันที่ ๙-๑๑ ก.ย.  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/ประธำนสภำฯ.... 



  

 
-๑๑- 

 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆอีกแต่ไม่มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกจึงกล่ำวขอบคุณ

ต่อที่ประชุมทุกท่ำน และกล่ำวปิดกำรระชุม 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๖.๓๐  น. 
   

                บุณณดำ   สมศรี   ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                              (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

            เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 

- 
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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
-๑๑- 

 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆอีกแต่ไม่มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกจึงกล่ำวขอบคุณ

ต่อที่ประชุมทุกท่ำน และกล่ำวปิดกำรระชุม 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๖.๓๐  น. 
   

                ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                              (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

            เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 

- 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                       
       (นำยพิษณุ      อุ่นดี) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                         
           
             (นำยสมชำย      มนปำน) 

     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              
 
                 (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 

     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม  ในครำวประชุมสมัยสำมัญที่   ครั้งที่   วันที่      
๒๕๖๓  
    
   

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๑๕- 
๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  ซอยขามใหญ่  หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง   



  

   งบประมาณตั้งไว้ 101,800.-  บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู  ขนำด  0.30 x 0.30  เมตร  ยำว  38  เมตร  
ตำมแบบ  ทถ.นม.02-202  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าที่ 67 

         ๔)โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง งบประมาณตั้ง  
                           ไว้  400,000.-  บาท 
                            เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงต่อเติมอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
                            ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 
                            (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 65 
                          ๕) ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ งบประมาณตั้งไว้  120,000.-  บาท 

                       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  
                       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือเรื่องที่เป็นปัญหำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชน 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง แจ้งเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
 ๑) ขอบคุณสมำชิกสภำฯทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒) ส ำหรับเรื่องกำรด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะ

พิจำรณำหำแนวทำงเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนต่อไป 
 ๓) ขอเชิญสมำชิกทุกท่ำนร่วมอบรมโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนฯ ระหว่ำงวันที่ ๒๖-๓๑ 

สิงหำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง และศึกษำดูงำนที่จังหวัด
สตูล กระบี่  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆอีกแต่ไม่มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกจึงกล่ำวขอบคุณ

ต่อที่ประชุมทุกท่ำน และกล่ำวปิดกำรระชุม 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐  น. 
   

                       ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                              (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

            เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 
 
 
 

-๑๖- 
- 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 



  

                
              (นำยพิษณุ      อุ่นดี) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                               
 
                (นำยสมชำย      มนปำน) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

              
   
            (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 

     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
                 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้มีมติในครำวประชุมสมัยสำมัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่  เดือน    
พ.ศ.๒๕๖๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม 
   
    

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 
 


