-๑-สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
**********************
ผู้เข้าประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จำนวน ๑๕ คน รายนาม ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายก่วง
คงศิลา
ประธานสภา อบต.ท่าช้าง
ก่วง
คงศิลา
๒
นายพนม
เทากระโทก
รองประธานสภา อบต.ท่าช้าง พนม
เทากระโทก
๓
นางสำราญ
เหงี่ยมโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.๒
สำราญ
เหงี่ยมโพธิ์
๔
นายพิษณุ
อุ่นดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๒
พิษณุ
อุ่นดี
๕
นายสมชาย
มนปาน
สมาชิกสภา อบต. ม.๔
สมชาย
มนปาน
๖
นางสุขใจ
อุไรกลาง
สมาชิกสภา อบต. ม.๕
สุขใจ
อุไรกลาง
๗
นางละมุน
มนปาน
สมาชิกสภา อบต. ม.๖
ละมุน
มนปาน
๘
นายอาคม
จ่างโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.๖
อาคม
จ่างโพธิ์
๙
นายบุญเสริม แมงกลาง
สมาชิกสภา อบต. ม.๘
บุญเสริม
แมงกลาง
๑๐ นายฉัตรชัย
ฤาเดช
สมาชิกสภา อบต. ม.๘
ฉัตรชัย
ฤาเดช
๑๑ นายสุพจน์
ด้วงช้าง
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒
สุพจน์
ด้วงช้าง
๑๒ นางสีนวน
มั่นคง
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒
สีนวน
มั่นคง
๑๓ นายแช่ม
ชินกระโทก
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕
แช่ม
ชินกระโทก
๑๔ นายสุริยา
เพียรเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖
สุริยา
เพียรเพ็ชร
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการ
บุณณดา
สมศรี
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑
นายรอง
จันทศร
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายพิชิต
วิรัชมาศโกมล
๒ นายวันทา
เชื้ออินทร์
๓ นายอัครเดช กาญจนเกตุ
๔ นางสาวอินทิราพร พ้นภัย
๕ นางนภัสนันท์ กาญจนะเกตุ
๖ นางสาวสุมิตรา เทพมณี

ตำแหน่ง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
พิชิต
วันทา
อัครเดช
อินทิราพร
นภัสนันท์
สุมิตรา

วิรชั มาศโกมล
เชื้ออินทร์
กาญขนเกตุ
พ้นภัย
กาญจนะเกตุ
เทพมณี

-๒เปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมาครบองค์ประชุมแล้ว จำนวน ๑๔ คน เข้านั่งประจำที่
นายก่วง คงศิลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมอบให้นายวันทา เชื้ออินทร์ รองนายก อบต. จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ
นายวันทา เชื้ออินทร์
รองนายก อบต.

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถาม
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(วาระที่ ๑)
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง แถลงต่อสภาฯ
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ ชอมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เป็น
ผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.
ชี้แจงในรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ดังนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
47.710,363.17 บาท
1.1.2 เงินสะสม
44,284,448.82 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม
11,424,422.50 บาท

-๓1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน โครงการ
รวม
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน 12
โครงการ
รวม

-

บาท

958,148.60

บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง
บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
24,731,355.83 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

19,767.19
17,107.10
318,593.10
270.92
13,853,818.95
10,521,798.57

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,241,816.02
8,719,279.01
2,725,104.35
1,289,350.00
378,580.00
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,366.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,354,129.38 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,366.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 479,000.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายรับจริง
จำนวน
388,633.82 บาท
รายจ่ายจริง
จำนวน
388,374.42 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ
จำนวน
บาท
ยืมเงินสะสม
จำนวน
บาท
กำไรสะสม
จำนวน
บาท
เงินสะสม
จำนวน
716,048.98 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
บาท
เงินฝากธนาคาร
จำนวน
728,040.88 บาท
ทรัพย์รับจำนำ
จำนวน
- บาท

คำแถลง งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
1. รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

19,767.19
17,107.10

255,000.00
57,000.00

300,000.00
48,700.00

318,593.10
270.92
0.00
355,738.31

280,000.00
25,000.00
0.00
617,000.00

300,000.00
9,000.00
1,000.00
658,700.00

13,853,818.95
13,853,818.95

16,128,000.00
16,128,000.00

17,457,320.00
17,457,320.00

10,521,798.57
10,521,798.57

13,255,000.00
13,255,000.00

14,383,980.00
14,383,980.00

24,731,355.83

30,000,000.00

32,500,000.00

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

6,241,816.02
8,719,279.01
2,725,104.35
1,289,350.00
378,580.00
19,354,129.38

7,254,100.00
9,884,500.00
8,775,200.00
3,436,200.00
650,000.00
30,000,000.00

2. รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ

ประมาณการ
ปี 2565
7,572,740.00
10,285,880.00
9,384,680.00
4,753,700.00
503,000.00
32,500,000.00

-๕บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

********************
หลักการ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

12,246,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

773,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

3,944,080
560,000
100,000
1,355,000
680,000
320,000
3,834,000
1,115,000
7,572,740
12,246,080
32,500,000

เหตุผล
เพื่ อใช้ในการดำเนิ น งานตามนโยบายของผู้บริห ารองค์การบริห ารส่ วนตำบลท่าช้าง ที่ ได้วางไว้ตาม
แผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พิจารณาเห็นชอบต่อไป

-๖(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

******************
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87
จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง และโดยอนุมัติของนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.256 5 ให้ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น เงิ น จำนวนทั้ ง สิ้ น
32,500,000.- บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
12,246,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
773,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
3,944,080
แผนงานสาธารณสุข
560,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
100,000
แผนงานเคหะและชุมชน
1,355,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
680,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
320,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3,834,000
แผนงานการเกษตร
1,115,000
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
7,572,740
งบกลาง
12,246,080
32,500,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

-๗ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

6 5 2 ,8 0 0 .- บ า ท

ดังนี้
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่าย

ยอดรวม
652,800
652,800

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.......................................................

(ลงนาม)
(นายบุญส่ง เซียงหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อนุมัติ
(ลงนาม)

/ประธานสภาฯ.....

-๘ประธานสภาฯ
ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นางสาวบุณณดา สมศรี
เลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีดังนี้
- พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๘ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี แ ละงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานคลั ง รวบรวมงานการเงิ น และสถิ ติ ต่ า งๆ ของทุ ก ส่ ว นงานเพื่ อ ใช้
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ง บประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจ ารณาวาระที่ สอง ให้ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิ บสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ประสงค์ จ ะอภิ ป ราย ห้ า มไม่ ให้ ล งมติ ก่ อ นที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง สภาท้ อ งถิ่ น จะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้ อ ๔๙ ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น ส่ งร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ดและที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอแปรญั ตติที่ส ภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสื อ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ
/ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติ....

-๙ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิ ธี ก ารภายในระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณ
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
การขอลดจำนวนเงิ น ที่ ข ออนุ ญ าตจ่ า ย และต้ อ งมี จ ำนวนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น รั บ รอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
คำแปรญั ต ติให้ เสนอล่ ว งหน้ าเป็ น หนั งสื อต่ อประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
คำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ ามไม่ ให้ แปรญั ต ติในรายการและจำนวนเงินซึ่ งมี ข้อ ผู ก พั น อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้ อ ๖๒ เมื่ อ ได้ อ ภิ ป รายไปพอสมควรแล้ ว ถ้ า สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เสนอญั ต ติ ข อให้ ปิ ด
อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้อภิปรายในรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง
นายฉัตรชัย ฤาเดช สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ อภิปรายเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุง
แพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว
และประธานสภาเปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายอีก แต่ ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายฃ
เพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯ
หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมก็จะถามมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง หรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริห ารส่วนตำบลท่าช้าง เป็น เอกฉัน ท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔
เสียง
ประธานสภาฯ
ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯและเป็นโอกาสให้ที่ประชุมได้
เสนอจำนวนและบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
/-นายสุพจน์....

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายฉัตรชัย ฤาเดช
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-๑๐- นายสุพจน์ ด้วงช้าง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จำนวน ๓ ท่าน
มีผู้รับรอง ๒ คนคือ นางละมุน มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๖ และ นางสุขใจ อุไรกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเพิ่มเติม แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีมติด้วย คะแนนเสียง ๑๓ เสียง ประธานสภางดออกเสียง ให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จำนวน ๓ ท่าน
ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๑
- นางละมุน มนปาน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ เสนอ นายสุพจน์ ด้วงช้าง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
มีผู้รับรอง ๒ คน คือ นางสำราญ เหงี่ยมโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ และนายบุญเสริม
แมงกลาง ส.อบต. หมู่ที่ ๘
เปิดโอกาสให้เสนอชื่ออื่นอีกเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ หรือไม่
แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก
มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ ประธานสภางดออกเสียง ให้นายสุพจน์ด้วงช้าง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑
ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๒
- นางสีนวน มั่นคง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ เสนอ นายสมชาย มนปาน ส.อบต. หมู่ที่ ๔
มีผู้รับรอง ๒ คนคือ นายแช่ม ชินกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ และ นายพิษณุ
อุ่นดี ส.อบต.หมู่ที่ ๒
เปิดโอกาสให้เสนอชื่ออื่นอีกเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ หรือไม่
แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก
มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ ประธานสภางดออกเสียง ให้นายสมชาย
มนปาน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒
ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๓
- นายสมชาย มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอ นายฉัตรชัย ฤาเดช ส.อบต.หมู่ที่ ๘
ขอปฏิเสธไม่รับการเสนอ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอใหม่
- นายแช่ม ชินกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ เสนอ นางสุขใจ อุไรกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๕
มีผู้รับรอง ๒ คนคือ นายบุญเสริม แมงกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ และ นางละมุน มนปาน
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
เปิดโอกาสให้เสนอชื่ออื่นอีกเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ หรือไม่
แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก
มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ ประธานสภางดออกเสียง ให้นายสมชาย
มนปาน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓
/ประธานสภาฯ....

ประธานสภาฯ

-๑๑ที่ประชุมได้มีมติให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
คนที่ ๑นายสุพจน์ ด้วงช้าง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
คนที่ ๒ นายสมชาย มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔
คนที่ ๓ นางสุขใจ อุไรกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๕
และให้เลขานุการสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
แจ้ ง นั ด ประชุ ม คณ ะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ครั้ ง แรกเพื่ อ คั ด เลื อ กประธาน
คณะกรรมการ และเลขานุการกันเอง หลังจากเลิกการประชุม นี้ และกำหนดระยะเวลา
ให้ ส มาชิ ก ฯที่ ป ระสงค์ จ ะส่ งคำแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท ำการองค์การบริห ารส่ วนตำบลท่ าช้าง และกำหนดให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯดำเนินการประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไปเพื่อพิจารณา แล้วรายงานผลการความเห็นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่ า ช้ าง เพื่ อ ส่ งให้ ส มาชิ ก สภาฯ เพื่ อ พิ จ ารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวั น ที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานสภาฯ
แจ้งสรุปกำหนดกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกฯที่ประสงค์จะส่งคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ – ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง และกำหนดประชุมวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๐.๐๐ น. โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติฯส่งรายงานความเห็นต่อประธานสภาฯเพื่อจะได้
ส่งให้สมาชิกสภาฯก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
ที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบในการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ท้องที่
ตำบลท่าช้าง และตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลศรีละกอ อำเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๓,๕๓๕ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา
ประธานสภาฯ
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
นายวันทา เชื้ออินทร์ มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
รองนายก อบต.ท่าช้าง
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดตาม หนั งสื อ สำนั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวั ด
นครราชสี ม า ที่ นม ๐๐๑๔.๓/๒๖๕๗ ลงวั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ เรื่ อ งจั ง หวั ด
นครราชสีมา ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้กลไก
คณะกรรมการนโยบายที่ ดินแห่งชาติ (คทช.) ท้องที่ตำบล ท่าช้าง และตำบลหนองยาง
อำเภอเฉลิ มพระเกีย รติ และตำบลศรีล ะกอ อำเภอจัก ราช จังหวัดนครราชสี มา เนื้อ ที่
๓,๕๓๕ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
/ว่าด้วยหลักเกณฑ์....

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-๑๒ว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขในการใช้ พื้ น ที่ เป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ งาน หรือ เพื่ อ
ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้
(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้มีมติการประขุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา (คทช.จ.นม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
เห็นชอบขอบขอบเขตพื้นทีและข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน พื้นทีเป้าหมายที่จะดำเนินการจัด
ที่ดิน ทำกิน ให้ ชุมชนตามนโยบายรัฐ บาล ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ป่าสงวนแห่ งชาติ
ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จำนวน ๕๕๙ ราย ๗๓๔ แปลง เนื้อที่ ๓,๕๓๕ – ๑ – ๑๐ ไร่ ซึ่ง
พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมถึงเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ในพื้ นที่ บ้านพิมาน หมู่ที่
๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิท่านใดอภิปราย จึงขอมติที่
ประชุมว่า จะให้ความเห็นชอบในการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ท้องที่ตำบลท่า
ช้าง และตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา เนื้อที่ ๓,๕๓๕ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๑๔ เสี ย ง เห็ น ชอบในการขอเข้ า ทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ด ำ เนิ น โค ร ง ก า ร จั ด ที่ ดิ น ให้ ชุ ม ช น ต า ม น โย บ า ย รั ฐ บ า ล ภ า ย ใต้ ก ล ไก
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ท้องที่ตำบลท่าช้าง และตำบลหนองยาง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่
๓,๕๓๕ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา
๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบในการขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและ
ป่าจักราช ของกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ ๘ เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ตั้ง
หัวงานของเขื่อนโกรกไม้แดง (อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง) บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายวันทา เชื้ออินทร์
รองนายก อบต.ท่าช้าง
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.
ชี้แจงรายละเอียดตามหนังสือโครงการชลประทานนครราชสีมา ที่ กษ ๐๓๑๗.๐๖/๑๙๒ ลง
วั น ที่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ เรื่ อ งขอความเห็ น ชอบในขอใช้ พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่าหนองเต็งและป่าจักราช เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ตั้งหัวงานของเขื่อนโกรกไม้แดง (อ่างเก็บน้ำ
โกรกไม้แดง) บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้าน
/ซึ่งกรมชลประทาน....

-๑๓ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๒๙ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๒๙ และครบ
อายุการขออนุญาตใช้พื้นที่ จะต้องขอต่ออายุการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการพิ จารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้
(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิท่านใดอภิปราย จะขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุมว่าจะเห็นชอบในการขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและ
ป่ าจั กราช ของกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ ๘ เพื่ อใช้ส ำหรับเป็ นที่ตั้ ง
หั ว งานของเขื่ อ นโกรกไม้ แ ดง (อ่ า งเก็ บ น้ ำ โกรกไม้ แ ดง) บ้ า นพิ ม าน ตำบลท่ า ช้ า ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาหรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา ของกรมชลประทาน
โดยสำนักงานชลประทานที่ ๘ เพื่ อใช้สำหรับ เป็ น ที่ตั้ งหัวงานของเขื่อนโกรกไม้แ ดง
(อ่า งเก็บน้ ำ โกรกไม้ แ ดง) บ้า นพิ มาน ตำบลท่า ช้ าง อำเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวั ด
นครราชสีมา
๕.๔ ญัตติขอความเห็นชอบในการขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและ
ป่าจักราช ของกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ ๘ เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ตั้ง
หัวงานของเขื่อนห้วยอ่างหิน (อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน) บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายวันทา เชื้ออินทร์
รองนายก อบต.ท่าช้าง
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.
ชี้แจงรายละเอียดตามหนังสือโครงการชลประทานนครราชสีมา ที่ กษ ๐๓๑๗.๐๖/๑๙๓
ลงวั น ที่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ เรื่ อ งขอความเห็ น ชอบในขอใช้ พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ งชาติ
ป่าหนองเต็งและป่าจักราช เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ตั้งหัวงานของเขื่อนห้วยอ่างหิน (อ่างเก็บน้ำ
ห้วยอ่างหิน) บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้าน ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๒๙ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๒๙ และครบอายุการขออนุญาตใช้พื้นที่ จะต้อง
ขอต่ออายุการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง....

-๑๔ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้ นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้
(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิท่านใดอภิปราย จะขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุมว่าจะเห็นชอบในการขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและ
ป่ าจั กราช ของกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ ๘ เพื่ อใช้ส ำหรับเป็ นที่ตั้ ง
หั ว งานของเขื่ อ นห้ ว ยอ่ า งหิ น (อ่ า งเก็ บ น้ ำ ห้ ว ยอ่ า งหิ น ) บ้ า นพิ ม าน ตำบลท่ า ช้ า ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา ของกรมชลประทาน
โดยสำนั กงานชลประทานที่ ๘ เพื่ อใช้ สำหรั บเป็ น ที่ตั้ งหั วงานของเขื่อ นห้ วยอ่า งหิ น
(อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน) บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
๕.๕ ญัตติ ขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่ า
จักราช ของท่าอากาศยานนครราชสีมา
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายวันทา เชื้ออินทร์
รองนายก อบต.ท่าช้าง
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.
ชี้แจงรายละเอียดตามหนังสือ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ที่ คค ๐๕๐๖.๗/๓๒๑ ลง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องการขอความเห็นชอบในการใช้พ้นื ที่ ของท่าอากาศ
ยานนครราชสีมา เพื่อขอใช้พน้ื ทีข่ องส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐภายในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ป.ส.๑๗) ป่ าหนองเต็งและป่ าจักราช เข้าทาประโยชน์ ท่าอากาศยาน
นครราชสีมาในการบริหารจัดการสนามบินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองเต็งและป่ าจักราช
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
/ระเบียบคณะกรรมการ....

-๑๕ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ
ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ภายในเขตป่ า สงวนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ อ ๑๒
เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้
(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่
จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิท่านใดอภิปราย จะขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุมว่าจะเห็นชอบในการขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและ
ป่ า จั ก ราชของท่ า อากาศยานนครราชสี ม า เพื่ อ เข้ า ทำประโยชน์ ข องท่ า อากาศย าน
นครราชสีมาในการบริหารจัดการสนามบิน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง หรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา ของท่ าอากาศ
ยานนครราชสีมา เพื่อเข้ าทาประโยชน์ ของท่ าอากาศยานนครราชสี มาในการ
บริ หารจัดการสนามบิ น และกิ จกรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
๕.๖ ญัตติ ขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและ
ป่ าจักราช ของบริ ษัท แอร์บอร์น เอวิ เอชัน่ กรุป๊ จากัด เพื่อจัดทาโครงการถอด
แยก
ชิ้ นส่วนอากาศยาน และลานจอดอากาศยานระยะยาว จานวน ๑,๕๐๐ ไร่
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายวันทา เชื้ออินทร์
รองนายก อบต.ท่าช้าง
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.
ชีแ้ จงรายละเอียดตามหนังสือบริษทั แอร์บอร์น เอวิเอซัน่ กรุ๊ป จากัด ลงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
เพือ่ ใช้
ประกอบการขออนุญาตใช้พน้ื ทีป่ ่ าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่ าจักราช เพือ่ จัดทา
โครงการถอดแยกชิ้นส่วนอากาศยาน และลานจอดอากาศยานระยะยาว ซึง่ ขอใช้พน้ื ที่
ใน
ท่าอากาศยานนครราชสีมา จานวน ๑,๕๐๐ ไร่ เพื่อดาเนินการตามโครงการดังกล่าว
โดย
พืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์และแผนการดาเนินงานไว้ จานวน ๓ ระยะ
จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิท่านใดอภิปราย จะขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุมว่าจะเห็นชอบในการขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและ

ป่ า จั ก ราชของท่ า อากาศยาน นครราชสี ม า เพื่ อ เข้ า ทำประโยชน์ ข องท่ า อากาศยาน
นครราชสีมาในการบริหารจัดการสนามบิน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง หรือไม่
/มติที่ประชุม....
-๑๖มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในเขต
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า หนองเต็ ง และป่ า จั ก ราช จั ง หวั ด นครราชสี ม า ของบริ ษั ท
แอร์บอร์น เอวิ เอชัน่ กรุ๊ป จากัด เพื่ อ จัด ท าโครงการถอดแยกชิ้ นส่ วนอากาศ
ยาน และลานจอดอากาศยานระยะยาว จานวน ๑,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ท่าอากาศ
ยานนครราชสีมา
๕.๗ ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรณี ยงั ไม่ก่อหนี้ ผกู พัน แผนงานบริ หารงานทัวไป
่
งานบริ หารงานคลัง หมวดค่า
ครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์
(1) จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน จานวน 17,000.บาท
เพือ่ จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
17,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 9
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
่ ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

นายวันทา เชื้ออินทร์ มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
รองนายก อบต.ท่าช้าง
/นางสาวบุณณดา....
-๑๗นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.
ชีแ้ จงรายละเอียดรายการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ กรณียงั ไม่ก่อหนี้ผกู พันจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานสานักงาน จานวน 17,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 17,000.- บาท เนื่องจากยังไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ทนั ภายในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯ
เนื่องจากยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีความต้องการใช้เงินงบประมาณดังกล่าว จึงขอกันเงินต่อที่
ประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเรื่องดังกล่าว
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ กรณียงั ไม่ก่อหนี้ผกู พันจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานสานักงาน จานวน 17,000.- บาท เพือ่ จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง อนุมตั ิ ให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
กรณี ยงั ไม่ก่อหนี้ ผกู พันจัดซื้อเครื่องคอมพิ วเตอร์ All In One สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 17,000.- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิ วเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 9 ตัง้ จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
่ ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
มีห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อ ยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

-

/มีหน่วยความจาหลัก.....
-๑๘มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4

GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายวันทา เชื้ออินทร์
รองนายก อบต.
นางสีนวน มั่นคง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

เรื่องอื่นๆ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ และเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
หารือเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม และการดำเนินการซ่อมสร้างแพสูบน้ำ
หารือเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการทำความสะอาดในสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมา
จากพื้นที่ เสี่ยง ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.
ชี้แจงกรณีการใช้จ่ายเงินสะสม ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร และเป็นโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนา ซึ่งผู้บริหารต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำรายละเอียดเพื่อให้ผู้หารเสนอ
ต่อสภาฯ ส่วนกรณีการทำความสะอาดในสถานที่กักกันนั้น จะขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
อบต. และ อสม. รวมถึงผู้ถูกกักกันที่ครบระยะเวลากักกันในการเก็บทำความสะอาดสถานที่
แต่สำหรับกรณีพบผู้ติดเชื้อจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฮุก ๓๑ ช่วยเหลือในการทำ
ความสะอาดและทำลายขยะติดเชื้อ
ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ และเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ จึงให้นางสีนวน มั่นคง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
และนางละมุน มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๖
นางสีนวน มั่นคง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ ชี้แจงรายละเอียดการเงินชมรมตามเอกสารแนบ
นางละมุน มนปาน ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ ชี้แจงรายละเอียดการเงินกิจกรราตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

/ประธานสภาฯ....
-๑๙ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ อีก แต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
จึงขอนัดหมายการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญั ติองค์การบริห ารส่ วนตำบลท่าช้างเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (วาระ ๒ และ วาระ ๓) ในวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
บุณณดา สมศรี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พิษณุ
อุ่นดี
(นายพิษณุ อุ่นดี)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สมชาย มนปาน
(นายสมชาย มนปาน)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ฉัตรชัย ฤาเดช
(นายฉัตรชัย
ฤาเดช)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติในคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
รับรองรายงานการประชุม
ก่วง คงศิลา
(นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-๑๙ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ อีก แต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
จึงขอนัดหมายการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญั ติองค์การบริห ารส่ วนตำบลท่าช้างเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (วาระ ๒ และ วาระ ๓) ในวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพิษณุ อุ่นดี)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย มนปาน)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตรชัย
ฤาเดช)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติในคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๔ รับรองรายงานการประชุม
(นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ ๑/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
.................................
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้างในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมติ
คณะกรรมการแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิหาคม ๒๔๖๔ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
๑. นายสุพจน์ ด้วงช้าง ส.อบต. ท่าช้าง หมู่ที่ ๑๒
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสมชาย มนปาน ส.อบต.ท่าช้าง หมู่ที่ ๔
กรรมการ
๓. นางสุขใจ อุไรกลาง ส.อบต. ท่าช้าง หมู่ที่ ๕
กรรมการ/เลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการ
พิจารณาให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ นม ๘๙๑๐๑/………………………………….. วันที่ ….๑๓….สิงหาคม…..๒๕๖๔....
เรื่อง ส่งมอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
( นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

- รับทราบ
๑. นายสุพจน์ ด้วงช้าง

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

๒. นายสมชาย มนปาน

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

๓. นางสุขใจ อุไรกลาง

………………………………

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ นม ๘๙๑๐๑/………………………………….. วันที่ ….๑๓….สิงหาคม…..๒๕๖๔....
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามที่ ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตำบลท่าช้างมีมติรับหลั กการร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

- รับทราบ
๑. นายสุพจน์ ด้วงช้าง

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

๒. นายสมชาย มนปาน

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

๓. นางสุขใจ อุไรกลาง

………………………………

ที่ นม (สภา)๙๘๑๐๑/

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑
เรียน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ ๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตำบลท่าช้างมีมติรับหลั กการร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดนครราชสีมา
........................................
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาคัดเลือกประธาน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๓.๒ พิจารณาคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ เรื่องแนวทางในการรับคำแปรญัตติและการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

-๑-

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
***************************************
ผู้เข้าประชุม
จำนวน ๑ ราย มีรายนามดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ
๒
นายสมชาย มนปาน
กรรมการ
๓
นางสุขใจ อุไรกลาง
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.ท่าช้าง
เลขานุการสภาฯ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้วคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องแจ้งการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวบุณณดา สมศรี ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง
รายงานผลการคัดเลือกคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยประชุมสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้
๑) นายสุพจน์ ด้วงช้าง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
๒) นายสมชาย มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔
๓) นางสุขใจ อุไรกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๕
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๓....

-๒ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวบุณณดา สมศรี
เลขานุการสภาฯ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับการเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
-นายสมชาย มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอให้นายสุพจน์ ด้วงช้าง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีผู้รับรอง คือ นางสุขใจ อุไรกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๕
เลขานุการสภาฯ
เปิดโอกาสให้เสนอเพิ่มเติมอีกแต่ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก ดังนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จึงได้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้เลือกนายสุพจน์ ด้วงช้าง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๒ พิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวบุณณดา สมศรี
เลขานุการสภาฯ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับการเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
-นายสมชาย มนปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอให้นางสุขใจ อุไรกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๕
เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีผู้รับรอง คือ นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
เลขานุการสภาฯ
เปิดโอกาสให้เสนอเพิ่มเติมอีกแต่ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก ดังนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จึงได้เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้เลือก นางสุขใจ อุไรกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ซึ่งถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็น
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
นางสุขใจ อุไรกลาง
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขึ้นทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๔....

-๓ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานฯ

ปิดการประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ เรื่องแนวทางในการรับคำแปรญัตติและการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แจ้งว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้กำหนดระยะเวลาให้
ผู้บริหารหรือสมาชิกฯที่ประสงค์จะส่งคำแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง และให้คณะกรรมการแปร
ญั ตติ ฯ ดำเนิ น การประชุม ในวันที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็น ต้นไปเพื่ อ
พิจารณา แล้วรายงานความเห็นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อส่งให้
สมาชิกสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐
ก่อนการะประชุมไม่น้อยกว้า ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ยข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ดั งนั้ น จึ งให้ ก รรมการทุ ก ท่ านได้ ม าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการรับ คำขอแปรญั ต ติ ต าม
ระยะเวลาดังกล่าว และขอเชิญประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนที่มีการเสนอคำแปรญัตติ ในวันที ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสุขใจ อุไรกลาง)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ ด้วงช้าง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ที่ นม (สภา)๙๘๑๐๑/

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสุพจน์ ด้วงช้าง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง
โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๙๗๗๒/โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๙๗๒๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ นม ๘๙๑๐๑/………………………………….. วันที่ ….๑๙….สิงหาคม…..๒๕๖๔....
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมีมติ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายสุพจน์ ด้วงช้าง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-ทราบ
(นายบุญส่ง เซียงหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดนครราชสีมา
........................................
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ
........................................................................................................................... ....
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

-๑รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
***************************************
ผู้เข้าประชุม
จำนวน ๓ ราย มีรายนามดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ
๒
นายสมชาย มนปาน
กรรมการ
๓
นางสุขใจ อุไรกลาง
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
๒
นายวันทา เชื้ออินทร์
รองนายก อบต.ท่าช้าง
๓
นายพิชิต วิรัชมาศโกมล
รองนายก อบต.ท่าช้าง
๔
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.ท่าช้าง
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้วคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประชุมตามระเบียบวาระในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ ตามที่สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้
ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้บริหารหรือสมาชิกฯที่ประสงค์จะส่งคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวัน ที่ ๑๖ – ๑๘ สิ งหาคม
๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

/ซึ่งปรากฏว่า....
-๒ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติแต่อย่างใด
นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นายสมชาย มนปาน เสนอต่อที่ประชุมว่าเห็นควรให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด
นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อีก แต่ไม่มีท่านใดเสนอต่อที่ประชุม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้
คงร่างเดิม ของข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ทุ ก
ประการ โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด หรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียงให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ โดยไม่แก้ไขในข้อ
ใดตอนใด และให้ ด ำเนิ น การส่ ง รายงานความเห็ น และสำเนารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (ฉบับ เดิ ม) เสนอต่อประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตำบลท่า ช้า ง เพื่ อให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างส่งรายงานความเห็นนี้ให้แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ใน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
ประธานคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่น
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าด้วยความเรียบร้อย และขอบคุณที่
ไว้วางใจคณะผู้บริหารในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นอีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกจึงกล่าวขอบคุณ
และกล่าวปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสุขใจ อุไรกลาง)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ ด้วงช้าง)

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …....................................สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง..............................................
ที่ นม ๙๘๑๐๑ /………………………………….. วันที่ ….๑๙….สิงหาคม…..๒๕๖๔...............................
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

เรียน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติจากผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างในระหว่าง วันที่
๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้าง ท่านใดยื่นคำแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายสมชาย มนปาน)
(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสุขใจ อุไรกลาง)

ทราบ/ ........................................
(นายสุพจน์ ด้วงช้าง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ
๒

นายสมชาย มนปาน

กรรมการ

๓

นางสุขใจ อุไรกลาง

กรรมการ/เลขานุการ

ผลการปฏิบัติงาน
.........ไมมีผู้ยื่นคำแปรญัตติ
..........มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ.............ราย

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ
๒

นายสมชาย มนปาน

กรรมการ

๓

นางสุขใจ อุไรกลาง

กรรมการ/เลขานุการ

ผลการปฏิบัติงาน
.........ไมมีผู้ยื่นคำแปรญัตติ
..........มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ.............ราย

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ
๒

นายสมชาย มนปาน

กรรมการ

๓

นางสุขใจ อุไรกลาง

กรรมการ/เลขานุการ

ผลการปฏิบัติงาน
.........ไมมีผู้ยื่นคำแปรญัตติ
..........มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ....๑......ราย

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายสุพจน์ ด้วงช้าง
ประธานคณะกรรมการฯ
๒

นายสมชาย มนปาน

กรรมการ

๓

นางสุขใจ อุไรกลาง

กรรมการ/เลขานุการ

ผลการปฏิบัติงาน
.........ไมมีผู้ยื่นคำแปรญัตติ
..........มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ....-......ราย

บันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
เขียนที่ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าช้าง
วันที่ ๑๙

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยที่
ประชุ ม มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๓ เสี ย ง ให้ ค งร่ างเดิ ม ของข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด
และให้ดำเนินการส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับเดิม) เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อให้
ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลท่ าช้ างส่ งรายงานนี้ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลท่ าช้ า ง
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ ด้วงช้าง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสมชาย มนปาน)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสุขใจ อุไรกลาง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …....................................สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง..............................................
ที่ นม ๙๘๑๐๑ /………………………………….. วันที่ ….๑๙….สิงหาคม…..๒๕๖๔...............................
เรื่อง ส่งรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. รายงานและบันทึกความเห็นฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๓. ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับเดิม)
จานวน ๑ ฉบับ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมี
มติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการแปรญั ตติได้พิ จารณาแปรญั ตติ ร่างข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและบันทึกความเห็น ของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
( นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ทราบ/......................................................

(นายบุญส่ง เซียงหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …....................................สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง..............................................
ที่ นม ๙๘๑๐๑ /………………………………….. วันที่ ….๑๙….สิงหาคม…..๒๕๖๔...............................
เรื่อง ส่งรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. รายงานและบันทึกความเห็นฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๓. ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับเดิม)
จานวน ๑ ฉบับ
ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้
คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ โดยไม่แก้ไขในข้อใด
ตอนใด
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
(นายสุพจน์ ด้วงช้าง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทราบ/ให้เลขานุการสภาฯ ส่งร่างฯให้สมาชิกสภาฯ

(นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ที่ นม (สภา)๙๘๑๐๑/

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอเชิญประชุม
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างทุกคน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จำนวน ๑ ชุด
๒) ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
จำนวน ๑ ชุด
๓) สำเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
จำนวน ๑ ชุด
๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จานวน ๑ ชุด
๕) ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับเดิม) จานวน ๑
ฉบับ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญั ตติฯ โดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้ดำเนินประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในข้อใดตอนใด จึงนำส่งรายงานและ
บันทึกความเห็นที่แนบมาพร้อมนี้ และขอเชิญประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างสมัยประชุมสามั ญที่ ๓/
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระ ๒ และ
วาระ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.ต่อไป
จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๙๗๗๒/โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๙๗๒๑
-๑-

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
......................................
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
กระทู้ถาม
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(วาระที่ ๒)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(วาระที่ ๓)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ พิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งรายการ
ใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๕.๒ พิจารณาญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เรื่องอื่นๆ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

แบบเสนอขอแปรญัตติ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเสนอแปรญัตติ
เรียน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าเจ้าขอเสนอแปญัตติ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังต่อไปนี้
ด้านบริหารทั่วไป
11,476,700.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป
11,176,700.00 แก้ไขเพิ่มเติม/ลดงบประมาณ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
300,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
6,569,000.00
แผนงานการศึกษา
3,566,500.00 แก้ไขเพิ่มเติม
แผนงานสาธารณสุข
330,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์
100,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
1,502,500.00 แก้ไขเพิ่มเติม/ลดงบประมาณ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
800,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
270,000.00 แก้ไขเพิ่มเติม
ด้านการเศรษฐกิจ
2,891,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1,970,600.00 ตั้งจ่ายใหม่
แผนงานการเกษตร
920,400.00
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
7,563,300.00
งบกลาง
7,563,300.00 ลดงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
28,500,000.00
รายละเอียดรายข้อดังนี้
ข้อ ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
๑.ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน
(๑) จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ตั้งไว้จำนวน 13,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 13,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(๑)จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ตั้งไว้จำนวน
13,000.บาท
เพื่ อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลิ ตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000.- บาท ตามบัญ ชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 120

/คุณลักษณะพื้นฐาน...
-๒คุณลักษณะพื้นฐาน
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
ข้อ ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
(๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน
60,000.บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการลงทะเบี ยนอบรม ฝึ กอบรม หรือสั มมนาของข้ าราชการ พนั กงานจ้ าง
ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 40,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ฝึกอบรม
หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปอบรม
ฝึกอบรม หรือสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แก้ไขเพิ่มเติมโดยรวมเป็นข้อเดียว
(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
100,000.- บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการลงทะเบี ยนอบรม ฝึกอบรม หรือสั มมนาของข้าราชการ พนั กงานจ้ าง และ
ค่าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็ นค่ าเบี้ ยเลี้ ยง ค่ า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปอบรม ฝึ กอบรม หรือสัมมนา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ข้อ ๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๒) จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จำนวน
22,000.- บาท
เพื่ อจั ดซื้ อตู้ เหล็ กแบบ 2 บาน มี มื อจั บชนิ ดบิ ด มี แผ่ นชั้ นปรั บระดั บ 3 ชิ้ น คุ ณสมบั ติ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500.- บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๒)จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จำนวน
22,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ธันวาคม 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 120
คุณลักษณะพื้นฐาน
๑) มีมือจับชนิดบิด
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

/ข้อ ๔. แผนงานรักษา....
-๓ข้อ ๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
(๑)จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์
ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 4 ต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
๑.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
(๑) จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 4 ต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
เป็ น ไฟกระพริ บ ที่ มี แ หล่ งกำเนิ ดพลั งงานจากแสงอาทิ ต ย์ (Solar Cell) ซึ่งต้ องสามารถ
ทำงานได้ตลอดทั้ งเวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่ว โมง ทั้งใน
สภาวะอากาศปกติ และสภาวะอากาศปิด
องค์ประกอบของโครงสร้าง
1) เสาเป็นเสาเหล็กกลมสีดำ โดยเสามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4 นิ้ว และมีความ
หนาของเนื้อวัสดุไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับเสาไฟสัญญาณจราจร
2) เสาและองค์ประกอบต่าง ๆ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิมและทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่
เกิดการขีดจางหรือเปลี่ยนสี
3) ต้องมีกระบังไฟติดประกอบกับตัวดวงโคม เพื่อใช้บังแสงในเวลากลางวันและเพื่อรวมแสงใน
เวลากลางคืน เช่นเดียวกับดวงโคมของไฟสัญญาณจราจร
คุณสมบัติของวัสดุและจานแสง
- หลอดสั ญ ญาณไฟชนิ ด LEDs จะต้ อ งเป็ น ชนิ ด ความเข้ ม ส่ อ งสว่ า งสู ง (Luminous
Intensity) และออกแบบมาสำหรับใช้งานไฟสัญญาณจราจรเท่านั้น หลอด LEDs จะต้องเปล่งสี
ตามที่ต้องการโดยตรง เมื่อเป็นไฟสีแสงต้องใช้หลอด LEDs สีแดง เมื่อเป็นไฟสีเหลืองต้องใช้หลอด
LEDs สีเหลือง อายุการใช้งานของหลอด LEDs ต้องไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
- การกระพริบของหลอด LEDs ต้องกระพริบเป็นจังหวะเดียวกันทุกหลอด และมีจังหวะ
การกระพริบได้จำนวน 50-60 ครั้งต่อนาที
- ดวงโคม ต้องใช้หลอด LEDs ขนาด 3 มิลลิเมตร ชนิดความเข้มส่องสว่างสูงจำนวนไม่
น้อยกว่า 150 หลอด
- แบตเตอรี่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 V. 12 Ah
- แผงโซล่าเซลล์มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
ข้อ ๕. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้รวม
76,000.- บาท
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ตั้งไว้จำนวน 26,000.- บาท
(๑) จัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง
ตั้งไว้จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120

/(๒) จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น....
-๔(๒) จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น
ตั้งไว้จำนวน
6,000.- บาท
เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ องทำน้ ำเย็ น จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บาท ตั้ งจ่ ายจากเงินอุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
(๑)จัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง
ตั้งไว้จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
๑) มีล้อเลื่อน
๒) มีแผ่นชั้นระหว่างช่อง
๓) เป็นแผ่นเหล็กพ่นสีเคลือบสารป้องกันสนิม
(๒) จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น
ตั้งไว้จำนวน
6,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบถังคว่ำ 1 หัวก๊อก จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
คุณลักษณะพื้นฐาน
๑) เป็นตู้น้ำเย็นชนิดพลาสติกตั้งพื้นใช้ถังคว่ำ
๒) มีหนึ่งหัวก๊อก
๓) ตัวเครื่องผลิตจากแสตนเลสแท้
๔) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
๕) ปริมาตรถังเก็บน้ำในเครื่อง 3.5 ลิตร
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ตั้งไว้รวม
538,500.- บาท
๑. ประเภทอาคารต่าง ๆ
ตั้งไว้รวม
517,500.- บาท
(๔)โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณตั้งไว้
37,000.- บาท
ดำเนินการดังนี้ เทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 51
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
(๔) โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณตั้งไว้
37,000.- บาท
ดำเนินการดังนี้ เทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบแปลนที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612565) 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)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ตั้งไว้รวม
1,710,600.= บาท (ตั้งใหม่)

/ข้อ ๗....
-๕ข้อ ๗.
ข้อ ๗.๑ แปรญัตติลดงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริงานงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
๓. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
ตั้งไว้จำนวน 1,165,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตั้งไว้จำนวน 500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกหรือสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
๓. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
ตั้งไว้จำนวน 965,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้จำนวน 300,000.=
บาท (ลดงบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง ซ่อมนายกหรือสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
ข้อ ๗.๒ แปรญัตติลดงบประมาณรายจ่าย แผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง
แผนงานงบกลาง
ตั้งงบประมาณไว้
7,623,300.- บาท
หมวดงบกลาง
ตั้งไว้รวม
7,623,300.- บาท
5. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้รวม
647,060.-บาท
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
แผนงานงบกลาง
ตั้งงบประมาณไว้
7,563,300.- บาท
หมวดงบกลาง
ตั้งไว้รวม
7,563,300.- บาท
5. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้รวม
587,060.-บาท (ลดงบประมาณ)
ข้อ ๗.๔ แปรญัตติตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณตั้งไว้
1,970,600.- บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั่งไว้รวม
1,970,600.- บาท
๒. ประเภทอาคารต่างๆ
ตั้งไว้รวม
260,000.- บาท (ตั้งใหม่)
(๑) ค่าต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ตั้งไว้ 260,000.- บาท
เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 72
ข้อ ๘. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้รวม
100,000.- บาท
1.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
(1) จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย

เพื่อจัดซื้ออุป กรณ์ ออกกำลังกาย (บ้านด่านท่า แดง หมู่ ที่ 6) 100,000.- บาท รายละเอี ยดตามที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113
/แก้ไขเพิ่มเติมเป็น....
-๖แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้รวม
100,000.- บาท
1.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
(1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ อ อกกำลั ง กาย (บ้ า นด่ า นท่ า แดง หมู่ ที่ 6) 100,000.- บาท
รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 113
ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญส่ง เซียงหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-๑-สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
**********************
ผู้เข้าประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จำนวน ๑๕ คน รายนาม ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายก่วง
คงศิลา
ประธานสภา อบต.ท่าช้าง
ก่วง
คงศิลา
๒
นายพนม
เทากระโทก
รองประธานสภา อบต.ท่าช้าง พนม
เทากระโทก
๓
นายพิษณุ
อุ่นดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๒
พิษณุ
อุ่นดี
๔
นางสำราญ
เหงี่ยมโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.๒
สำราญ
เหงี่ยมโพธิ์
๕
นายสมชาย
มนปาน
สมาชิกสภา อบต. ม.๔
สมชาย
มนปาน
๖
นางสุขใจ
อุไรกลาง
สมาชิกสภา อบต. ม.๕
สุขใจ
อุไรกลาง
๗
นายอาคม
จ่างโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.๖
อาคม
จ่างโพธิ์
๘
นางละมุน
มนปาน
สมาชิกสภา อบต. ม.๖
ละมุน
มนปาน
๙
นายฉัตรชัย
ฤาเดช
สมาชิกสภา อบต. ม.๘
ฉัตรชัย
ฤาเดช
๑๐ นายบุญเสริม
แมงกลาง
สมาชิกสภา อบต. ม.๘
บุญเสริม
แมงกลาง
๑๑ นายสุพจน์
ด้วงช้าง
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒
สุพจน์
ด้วงช้าง
๑๒ นางสีนวน
มั่นคง
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒
สีนวน
มั่นคง
๑๓ นายแช่ม
ชินกระโทก
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕
แช่ม
ชินกระโทก
๑๔ นายสุริยา
เพียรเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖
สุริยา
เพียรเพ็ชร
๑๕ นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขนุการสภาฯ
บุณณดา
สมศรี
๑
๒
๓

ผู้ที่ไม่มาประชุม
นายพิษณุ อุ่นดี
นายฉัตรชัย ฤาเดช
นายรอง จันทศร

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายบุญส่ง
เชียงหนู
๒ นายพิชิต
วิรัชมาศโกมล
๓ นายวันทา
เชื้ออินทร์
๔ นายชัชวาลย์ เชยโพธิ์

สมาชิกสภา อบต. ม.๒
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖

ตำแหน่ง
นายก อบต.ท่าช้าง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
เลขานุการนายก อบต.ท่าช้าง

ลายมือชื่อ
บุญส่ง
พิชิต
วันทา
ชัชวาลย์

เชียงหนู
วิรัชมาศโกมล
เชื้ออินทร์
เชยโพธิ์

/เปิดประชุมเวลา....
-๒เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมาครบองค์ประชุมแล้ว จำนวน ๑๒ คน เข้านั่งประจำที่
นายก่วง คงศิลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมอบให้รองนายกฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
ประธานฯแปรญัตติฯ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้ง
ที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถาม
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (วาระที่ ๒)
ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯรายงานต่อที่ประชุม
ตามที่ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลท่ า ช้ าง ในคราวประชุ ม สมั ย สามั ญ
สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสภาฯ
ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ บ ริ ห ารหรือ สมาชิ ก ฯได้ เสนอคำแปรญั ต ติ ร่างข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง นั้น
บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้คง
ร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ
โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของคณะกรรมการฯ
ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะ
ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ฯ
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ

เปิ ด โอ ก าส ให้ ที่ ป ระ ชุ ม ได้ อภิปรายหรือเสนอความเห็น แต่ ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่น
/ประธานสภาฯ....

-๓นายแช่ม ชินกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ อภิปรายว่า ขอให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่บัญญัติไว้ใน
ข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายให้ ครบถ้วนทุกโครงการ เพื่อจะได้เป็นไปแผนและความ
ต้องการของประชาชน
นายวันทา เชื้ออินทร์
รองนายก อบต.
ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าจะเร่งรัดติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการที่
ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้จงได้ แต่เนื่องจากบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้มี
เพียงหนึ่งคนอาจทำให้งานล่าช้าไปบ้าง แต่จะพยายามอย่างเต็มที่
ประธานสภาฯ
เปิด โอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปราย หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีท่านใดอภิปราย
หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะถามที่ ประชุมว่าเห็ นชอบผ่ านร่างข้อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพิจารณาใน วาระที่ ๓ หรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพิจารณาในวาระ ๓

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (วาระที่ ๓)
ในวาระนี้จะให้ที่ประชุมพิจารณาว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนอให้นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติอนุมัติ ๆ
หรือไม่
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๑๒ เสี ย ง ให้ ค วามเห็ น ชอบในร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณดังกล่าวให้นายอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติพิจารณาอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ต่อไป
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ พิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้ง
รายการใหม่ใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เสนอต่อสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเสนอต่อที่ประชุม
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.ท่าช้าง
ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
โอนลด
งบดำเนินงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวดค่าใช้สอย ประเภท
หมวดรายจ่ายอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

/รายการ....
-๔รายการ โครงการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการเงินการคลัง ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.ท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไว้จำนวน 300,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๐.๐๐๐
บาท
งบดำเนินงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอื่น
รายการ โครงการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิ สา
กิ จ ชุ ม ชนให้ ส ามารถรองรั บ การท่ อ งเที่ ย วตามวิ ถี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตั้ ง ไว้ จ ำนวน
๓๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐.๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (รายการใหม่)
งบลงทุน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
หมวดครุภัณฑ์
๑) ปรับปรุงซ่อมแซมแพเหล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้าน
หนองบัวรี งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมแพเหล็ก
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า โดยจัดจ้าง จ้างเหมา จัดทำแพสูบน้ำ หมู่ที่
๕ บ้านหนองบัวรี ตามที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป งบประมาณหลังโอน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีสามาชิกท่านใดอภิปรายเรื่อง
ดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามรายละเอียดข้างต้น
หรือไม่
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียงอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

โอนลด
งบดำเนินงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอื่น
/รายการ โครงการ....
-๕รายการ โครงการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการเงินการคลัง ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.ท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไว้จำนวน 300,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๐.๐๐๐
บาท
งบดำเนินงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอื่น
รายการ โครงการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสา
กิ จ ชุ ม ชนให้ ส ามารถรองรั บ การท่ อ งเที่ ย วตามวิ ถี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตั้ ง ไว้ จ ำนวน
๓๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐.๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (รายการใหม่)
งบลงทุน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
หมวดครุภัณฑ์
๒) ปรับปรุงซ่อมแซมแพเหล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้าน
หนองบัวรี งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมแพเหล็ก
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า โดยจัดจ้าง จ้างเหมา จัดทำแพสูบน้ำ หมู่ที่
๕ บ้านหนองบัวรี ตามที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป งบประมาณหลังโอน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่

ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

๕.๒ พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียดดังนี้
ให้นายก อบต.ท่าช้าง ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
เนื่องจากมีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณีที่ยัง
ที่ก่อหนี้ผูกพัน ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้างเป็นผู้เสนอในรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ชี้แจงรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ กรณี ยั ง ไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณทั้ ง สิ้ น ๑,๖๐๒,๙๘๐ บาท
ประกอบด้วย

แผนงานเคหะและ ชุมชน งานบริ หารงานทัวไปเกี
่
่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

140,000 บาท
/1.ประเภทครุภันฑ์สำรวจ....
-๖-

1.ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
(1) จัดซือ้ กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
110,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อกล้ องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิ กส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอี ยด 5 พิลิปดา (ระบบ
อัต โนมั ติ ) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 110,000.- บาท คุ ณ ลั ก ษณะตามบั ญ ชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1) จัดซือ้ เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน
30,000.บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดใบตัด 14 นิ้ว สามารถใช้ได้กับใบตัดไฟเบอร์และใบตัด
เพชร ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน (ราคารวมเครื่องยนต์) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.บาท คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน (540000)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
1,462,980 บาท
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยไก่เก่ง บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้
191,520.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
2) โครงการวางท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้านจากสามแยก-ตะกุดตีนบ้าน บ้านสามแคว
หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 155,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวมบ่อพัก 85
เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสวนกล้วย บ้านด่านท่าแดง หมู่ที่ 6
งบประมาณตั้งไว้114,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 69 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาจันทร์-ตะกุดสงวน บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8
งบประมาณตั้งไว้ 146,160.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

5) โค รงก ารก่ อส ร้ า งถน น คสล. ซอยบ้านนายรุ่งโรจน์ บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่
16 งบประมาณตั้งไว้ 336,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
/2. ประเภทอาคารต่างๆ....
-๗2. ประเภทอาคารต่าง ๆ
1) โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งบประมาณตั้งไว้ 260,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กว้าง 5.5 เมตร
ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 44 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
2) โครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการ อบต.ท่าช้าง
งบประมาณตั้งไว้
210,000.บาท
ดำเนินการดังนี้ ปรับปรุงหลังคาที่ทำการ อบต.ท่าช้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 51
3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
งบประมาณตั้งไว้
50,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯ
เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีความต้องการใช้เงินงบประมาณดังกล่าว
จึงขอกันเงินต่อที่ประชุมสภา
เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายเรื่องดังกล่าวอีกแต่ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเรื่อง
ดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เป็ นเอกฉั น ท์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๑๒ เสี ย ง อนุ ม ัติ ให้ ก ัน เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง
กรณี ยงั ไม่ก่อหนี้ ผกู พัน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๐๒,๙๘๐ บาท ดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารงานทัวไปเกี
่
่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
1.ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

140,000 บาท

(1) จัดซือ้ กล้องวัดมุมแบบ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
เพื่อจัดซื้อกล้ องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอี ยด 5 พิลิปดา (ระบบ
อัต โนมั ติ ) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 110,000.- บาท คุ ณ ลั ก ษณะตามบั ญ ชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง....
-๘2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1) จัดซือ้ เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน
30,000.บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดใบตัด 14 นิ้ว สามารถใช้ได้กับใบตัดไฟเบอร์และใบตัด
เพชร ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน (ราคารวมเครื่องยนต์) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.บาท คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน (540000)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
1,462,980 บาท
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
942,980 บาท
1) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยไก่เก่ง บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้
191,520.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
2)โครงการวางท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้านจากสามแยก-ตะกุดตีนบ้าน บ้านสามแคว หมู่
ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 155,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวมบ่ อพัก 85
เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสวนกล้วย บ้านด่านท่าแดง หมู่ที่ 6
งบประมาณตั้งไว้ 114,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 69 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาจันทร์-ตะกุดสงวน บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8
งบประมาณตั้งไว้ 146,160.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายรุ่งโรจน์ บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ 16
งบประมาณตั้งไว้ 336,000.- บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนน คสล. กว้ าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่ วไป ฯ ปรากฏในแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
2. ประเภทอาคารต่าง ๆ
520,000 บาท
1) โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งบประมาณตั้งไว้ 260,000.- บาท
/เพื่อจ่ายเป็นค่า....
-๙เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กว้าง 5.5 เมตร
ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 44 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
2) โครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการ อบต.ท่าช้าง
งบประมาณตั้งไว้
210,000.บาท
ดำเนินการดังนี้ ปรับปรุงหลังคาที่ทำการ อบต.ท่าช้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 51
3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
งบประมาณตั้งไว้
50,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ หรือเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
แจ้งเรื่องอื่นๆ ดังนี้
๑) ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) สำหรับเรื่องการดำเนินการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาหา
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดื อดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป อย่างไรก็ตามการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายยังไม่ครอบคลุมทุกด้านด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ เช่นยัง
ขาดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่นการทำราวสะพาน
walk way หรือการจัดทำหอคอย บริเวณไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สำหรับโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่งบประมาณของแต่ละหมู่บ้านได้รับการจัดสรร ไม่เท่ากันนั้น
ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการให้
แล้วเสร็จครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และในส่วนการติดตั้งกล้องวงจร
ปิ ดซึ่งมีความจำเป็น และสำคัญ ในการป้องกันการเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในปีต่อๆไป
๓) การดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 19 นั้นทาง อบต.ได้จัดตั้ง
ศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงนั้น ต้องขอขอบคุณทุ กท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าเวรที่ศูนย์ฯ ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ ซึ่งหลายท้องถิ่นในเขตอำเภอเรามี
ปั ญ หาในการจัดการ ซึ่ง อบต.ท่าช้างโชคดีที่ได้รับความร่วมมือจากทุ กภาคส่ วนทั้ ง

มติที่ประชุม

ท้ อ งถิ่ น ท้ อ งที่ ก ำนั น
ผู้ใหญ่บ้าน หมอ อสม. แต่
เนื่องจากอำเภอได้แต่งตั้งปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นประธานศูนย์ป้องกันและควบคุม
โรคระดับตำบล ซึ่งต่างจากบางอำเภอที่ให้นายกเป็นประธาน ทำให้การปฏิบัติงานของ
อำเภอเรามีปัญหาอยู่บ้าง
๔) สำหรับนโยบายที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้
มอบให้รองวันทา เชื้ออินทร์ กับ ผอ.กองช่าง ดำเนินการของให้ท่านสมาชิกได้ประสาน
ในรายละเอียดข้อมูลโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และต้องเป็น
โครงการที่มีในแผนพัฒนา อบต.
รับทราบ
/ประธานสภาฯ....
-๑๐-

ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆอีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกจึงกล่าวขอบคุณ
ต่อที่ประชุมทุกท่าน และนัดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐
น เพื่อพิจารณาญัตติที่ผู้บริหารเสนอมาและไม่ทันในคราวประชุมครั้งนี้
และกล่าวปิดการระชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
บุณณดา สมศรี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พิษณุ
อุ่นดี
(นายพิษณุ อุ่นดี)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สมชาย มนปาน
(นายสมชาย มนปาน)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ฉัตรชัย ฤาเดช
(นายฉัตรชัย
ฤาเดช)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ก่วง คงศิลา
(นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-๑๑ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆอีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกจึงกล่าวขอบคุณ
ต่อที่ประชุมทุกท่าน และนัดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐
น เพื่อพิจารณาญัตติที่ผู้บริหารเสนอมาและไม่ทันในคราวประชุมครั้งนี้
และกล่าวปิดการระชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพิษณุ อุ่นดี)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย มนปาน)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตรชัย
ฤาเดช)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
(นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-๑-สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
**********************
ผู้เข้าประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จำนวน ๑๕ คน รายนาม ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายก่วง
คงศิลา
ประธานสภา อบต.ท่าช้าง
ก่วง
คงศิลา
๒
นายพนม
เทากระโทก
รองประธานสภา อบต.ท่าช้าง พนม
เทากระโทก
๓
นางสำราญ
เหงี่ยมโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.๒
สำราญ
เหงี่ยมโพธิ์
๔
นายพิษณุ
อุ่นดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๒
พิษณุ
อุ่นดี
๕
นายสมชาย
มนปาน
สมาชิกสภา อบต. ม.๔
สมชาย
มนปาน
๖
นางสุขใจ
อุไรกลาง
สมาชิกสภา อบต. ม.๕
สุขใจ
อุไรกลาง
๗
นางละมุน
มนปาน
สมาชิกสภา อบต. ม.๖
ละมุน
มนปาน
๘
นายอาคม
จ่างโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. ม.๖
อาคม
จ่างโพธิ์
๙
นายบุญเสริม แมงกลาง
สมาชิกสภา อบต. ม.๘
บุญเสริม
แมงกลาง
๑๐ นายฉัตรชัย
ฤาเดช
สมาชิกสภา อบต. ม.๘
ฉัตรชัย
ฤาเดช
๑๑ นายสุพจน์
ด้วงช้าง
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒
สุพจน์
ด้วงช้าง
๑๒ นางสีนวน
มั่นคง
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒
สีนวน
มั่นคง
๑๓ นายแช่ม
ชินกระโทก
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕
แช่ม
ชินกระโทก
๑๔ นายสุริยา
เพียรเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖
สุริยา
เพียรเพ็ชร
๑๕ นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการ
บุณณดา
สมศรี
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑
นายรอง
จันทศร
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖
ลา
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑
๒
๓
๔

นายบุญส่ง
เชียงหนู
นายพิชิต
วิรชั มาศโกมล
นายวันทา
เชื้ออินทร์
นายชัชวาลย์ เชยโพธิ์

นายก อบต.ท่าช้าง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
เลขานุการนายก อบต.ท่าช้าง

บุญส่ง
พิชิต
วันทา
ชัชวาลย์

เชียงหนู
วิรัชมาศโกมล
เชื้ออินทร์
เชยโพธิ์

-๒เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมาครบองค์ประชุมแล้ว จำนวน ๑๔ คน เข้านั่ง
ประจำที่ นายก่วง คงศิลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมอบให้นายวันทา เชื้ออินทร์ รองนายก
อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติ พิจารณาขออนุมตั ิ ใช้ จ่ายเงิ นสะสม เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และเนื่ องจากงบประมาณรายจ่ายปกติ มีไม่เพียงพอในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จานวน ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อตัง้ จ่าย เป็ นงบลงทุน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปการ ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรายทอง–หั วอ่าง. หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ

557,500.-บาท ปรากฏใน แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1
หน้า 97
2) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายรอบบ้านสามแคว บ้านสามแคว หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 469 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,876 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 759,200.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 105
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิไลวรรณ-นางสวงค์ หมู่ที่ 5 หนองบัวรี ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 108 ตาราง
เมตร ไหล่ ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 56,600.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 109
/๔) โครงการก่อสร้างถนน....
-๓4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสะอิ้ง หมู่ ที่ 5 บ้ านหนองบั ว รี ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่ น้ อ ยกว่ า 135 ตารางเมตร
งบประมาณ 69,80๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ฉบับที่ 1 หน้า 111
5) โครงการเสริมผิวแอสฟั ลท์คอนกรีต สายสามแยกไปบ้านฝั่งตะคอง บ้านด่านท่าแดง
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 395 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,580
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 594,100.-บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 114
6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 46 เมตร หรือ พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่ น้ อ ยกว่า 138 ตารางเมตร
งบประมาณ 68,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ฉบับที่ 1 หน้า 116
7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบคลองประปา หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 393,600.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 116
8) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ-บ้านนายประทวน หมู่ที่ 8
บ้านตะกุดขอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 229 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 916 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 73,400.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 121
9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงดี หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 64 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.20 เมตร พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โครงการ งบประมาณ 96,200.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 122
10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายพัน-ประตูเก่า หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 117 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร ไหล่

ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ งบประมาณ
176,600.-บาท ปรากฏในแผนพัฒ นา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1
หน้า 122
11) โครงการก่ อ สร้างถนน คสล. พิ ม าน ซอย 3 หมู่ ที่ 15 บ้ านพิ ม าน ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 590 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร
ไหล่ ท างเฉลี่ ย ข้ า งละ 0.50 เมตร พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ งบประมาณ
1,260,700.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1
หน้า 128
/๑๒)โครงการปรับปรุงซ่อมแซม....

-๔12) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลุงจาน 2 หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 231,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 131
13) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงเรียนพิมานประชาสันต์ -ศูนย์ควบคุม
ไฟป่า บ้านพิมาน หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ
549,000.-บาท ปรากฏในแผนพั ฒ นา
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบั บทบทวน
ฉบับที่ 1 หน้า 132
14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวง หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนไม้แดงเหนือ ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 71 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
338 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 193,800.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 137
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

ประธานสภาฯ
นางสาวบุณณดา สมศรี

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเสนอต่อที่ประชุม
เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจรไปมาไม่สะดวกที่เกิดจากถนนขำรุด และสภาพถนนเดิม
เกิดการชำรุดง่ายจากสภาพน้ำท่วมขัง จากฝนตก ซึ่งได้มอบหมายไห้กองช่างดำเนินการ
สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งปรากฏว่างบประมาณปกติไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงเสนออนุมัติต่อสภาเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้า งต้น จำนวน ๑๔ โครงการ โดยได้ตรวจสอบแล้วอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนในรายละเอียดระเบียบ การใช้จ่ายเงินสะสมรวมถึงสถานะทางการ
คลัง ให้ปลัด อบต.ชี้แจง
ให้ปลัด อบต./เลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
ร ะ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการรับ เงิน การเบิ กจ่ ายเงิน
การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ "ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือที่กฎหมายกำหนด
/(๒) ได้ส่งเงินสมทบ....
-๕(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
สถานะเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา รายงานกระทบยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
เงินสะสมตามงบทดลอง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
44,284,448.82
หัก รับคืนเงินสะสมระหว่างปี 64
209,700.00
หัก รายจ่ายค้างจ่าย(โครงการกันเงิน ปี 2563) (2,311,352.40 * 85%)
1,964,649.54
หัก ทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน (7,360,126 -2,980,718.65)
4,379,407.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (2,560,000-846,083.33) 1,713,916.67
สิ่งปลูกสร้าง (509,000-204,285.42)
304,714.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน (163,600-40,714.60)
122,885.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1,114,900-239,855.83) 875,044.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (37,900-17,940)
19,960.00
ครุภัณฑ์การเกษตร (43,000-34,638.88)
8,361.12
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (114,000-40,850) 73,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (116,200-24,587.50)
91,612.50

ครุภัณฑ์การศึกษา
(77,000-13,270.83)
63,729.17
ครุภัณฑ์กีฬา (99,400-10,354.17)
89,045.83
ครุภัณฑ์อื่น (626,100-141,531.25)
484,568.75
ถนน (2,663,600-796,372.50)
1,867,227.50
สะพาน (479,000-5,322.22)
473,677.78
รวม
10,567,300.82
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้
31,542,798.46
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ)
1,200.00
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน
100,000.00
บัญชีลูกหนี้อื่นๆ(ค่าปรับนางบุปผา ปราบงูเหลือม)
34,300.92
/หัก จ่ายขาดเงินสะสม....

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-๖หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
329,000.00
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังมิได้เบิกจ่าย
718,000.00
สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (1,500,000 * 13 เดือน) 19,500,000.00
สำรองค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 10% ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (30,000,000*10%) 3,000,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 7,860,297.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
11,077,719.64
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 11,077,719.64
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายเรื่องดังกล่าว และมีสมาชิกอภิปรายพอสมควร จึงขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๕.๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าวหรือไม่
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรายทอง–หั วอ่าง. หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ
557,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒ นา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบั บทบทวน ฉบั บที่ 1
หน้า 97
2) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายรอบบ้านสามแคว บ้านสามแคว หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 469 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,876 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 759,200.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 105
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิไลวรรณ-นางสวงค์ หมู่ที่ 5 หนองบัวรี ขนาด

กว้ า ง 3.00 เมตร ยาว 36 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 56,600.-บาท ปรากฏในแผนพัฒ นา
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 109
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสะอิ้ง หมู่ ที่ 5 บ้ านหนองบั ว รี ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่ น้ อ ยกว่ า 135 ตารางเมตร
งบประมาณ 69,80๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ฉบับที่ 1 หน้า 111

/๔) โครงการเสริมผิว....

-๗5) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกไปบ้านฝั่งตะคอง บ้านด่านท่าแดง
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 395 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,580
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 594,100.-บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 114
6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 46 เมตร หรือ พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่ น้ อ ยกว่า 138 ตารางเมตร
งบประมาณ 68,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ฉบับที่ 1 หน้า 116
7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบคลองประปา หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 393,600.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 116
8) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ-บ้านนายประทวน หมู่ที่ 8
บ้านตะกุดขอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 229 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 916 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 73,400.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 121
9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงดี หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 64 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.20 เมตร พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โครงการ งบประมาณ 96 ,200.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 122
10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายพัน-ประตูเก่า หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 117 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร ไหล่
ทางเฉลี่ ย ข้ า งละ 0.20 เมตร พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ งบประ มาณ

176,600.-บาท ปรากฏใน แผนพัฒ นา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่
1 หน้า 122
11) โครงการก่ อ สร้างถนน คสล. พิ ม าน ซอย 3 หมู่ ที่ 15 บ้ านพิ ม าน ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 590 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร
ไหล่ ท างเฉลี่ ย ข้ า งละ 0.50 เมตร พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ งบประมาณ
1,260,700.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1
หน้า 128
12) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลุงจาน 2 หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 231,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 131
/๑๓)โครงการปรับปรุงซ่อมแซม....

-๘-

ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

13) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงเรียนพิมานประชาสันต์-ศูนย์ควบคุม
ไฟป่า บ้านพิมาน หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ
549,000.-บาท ปรากฏในแผนพั ฒ นา
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบั บทบทวน
ฉบับที่ 1 หน้า 132
14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวง หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนไม้แดงเหนือ ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 71 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
338 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 193,800.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 137
เรื่องอื่นๆ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ หรือเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน :ซึ่งงบประมาณในแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา โดยที่มีความมุ่งหวังให้การดำเนินการก่อสร้างถนนแต่ละสาย
ให้สิ้นสุดโครงการ จึงอาจทำให้เกิดความแตกต่างของงบประมาณ แต่ทั้งนี้สามารถแก้ไข
ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เสร็จสมบูรณ์ ในแต่ละจุดที่เกิดปัญหา
รับทราบ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆอีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกจึงกล่าวขอบคุณ
ต่อที่ประชุมทุกและกล่าวปิดการระชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

บุณณดา สมศรี ผู้บันทึกรายงานการ
ประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

/คณะกรรมการตรวจ....

-๙คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พิษณุ
อุ่นดี
(นายพิษณุ อุ่นดี)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สมชาย มนปาน
(นายสมชาย มนปาน)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ฉัตรชัย ฤาเดช
(นายฉัตรชัย
ฤาเดช)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
ก่วง คงศิลา
(นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-๘-

ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

13) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงเรียนพิมานประชาสันต์ -ศูนย์ควบคุม
ไฟป่า บ้านพิมาน หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ
549,000.-บาท ปรากฏในแผนพั ฒ นา
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบั บทบทวน
ฉบับที่ 1 หน้า 132
14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวง หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนไม้แดงเหนือ ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 71 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
338 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 193,800.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1 หน้า 137
เรื่องอื่นๆ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ หรือเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน :ซึ่งงบประมาณในแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา โดยที่มีความมุ่งหวังให้การดำเนินการก่อสร้างถนนแต่ละสาย
ให้สิ้นสุดโครงการ จึงอาจทำให้เกิดความแตกต่างของงบประมาณ แต่ทั้งนี้สามารถแก้ไข
ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เสร็จสมบูรณ์ ในแต่ละจุดที่เกิดปัญหา
รับทราบ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆอีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกจึงกล่าวขอบคุณ
ต่อที่ประชุมทุกและกล่าวปิดการระชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

/คณะกรรมการตรวจ....

-๙คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพิษณุ อุ่นดี)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย มนปาน)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตรชัย
ฤาเดช)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
(นายก่วง คงศิลา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

