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รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 
 

สมัยสามญั  สมัยที่ ๓/๒๕๖๔  คร้ังที่ ๑ 
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วนัศุกร์  ที่ ๑๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

    เร่ืองพจิารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย       
           ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕  (ขั้นรับหลกัการ) 

 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
อ าเภอภูเขยีว  จงัหวดัชัยภูมิ 
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(ส  ำเนำคู่ฉบบั) 
 

ที่ ชย ๗๑๔๐๑ /ว ๔๙                               ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

                                                                          ต ำบลกวำงโจน  อ ำเภอภูเขียว  

                                                     จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

               ๖  สิงหำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  เชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยสำมัญที่ ๓/๒๕๖๔ 

เรียน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน   

สิ่งที่สง่มำด้วย  ๑.ระเบียบวำระกำรประชุม    จ ำนวน    ๑    แผ่น 

๒.ส ำเนำประกำศก ำหนดกำรประชุมสภำสำมัญ ฯ จ ำนวน    ๑   แผ่น 

๓.บันทึกกำรประชุมครั้งที่แล้ว    จ ำนวน    ๑      ชุด 

๔.ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปี ๒๕๖๕  จ ำนวน    ๑  ชุด 

        ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  ได้ก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔  

ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๒๗  สิงหำคม  ๒๕๖๔  เพื่อด ำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่  ที่ตอ้งขอมตทิี่ประชุมสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยและให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่  และภำรกิจเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  นั้น         

                  ในกำรนี ้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จงึขอเรียนเชญิท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  เรื่องรับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๔ (ขั้นรับหลักกำร) ในวันศุกร์  ที่ ๑๓ เดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลำ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภำ ฯ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  
 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและเขำ้ร่วมประชุมตอ่ไป 
 

 
 

                    ขอแสดงควำมนับถือ 

  ทศพร  แผ่นทอง 

          (นำยทศพร  แผ่นทอง) 

           รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

-กิจกำรสภำ 

โทร. ๐๔ ๔๐๕๖ ๐๓๑-๒  

             “ยดึม ัน่ธรรมำภิบำล  บริกำรเพือ่ประชำชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๔   คร้ังที่ ๑  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันศุกร์ ที่  ๑๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

******************** 
 

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่อง  ประธำนแจง้ให้ที่ประชุมทรำบ 

๑. ................................................................................................. 

๒. ................................................................................................ 

๓. ................................................................................................ 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ระเบียบวำระที่  ๓ เรื่อง  เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 

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

ระเบียบวำระที่  ๔ เรื่อง  กระทู้ 

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

  

ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจำรณำ 

๑. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๕     

(ขั้นรับหลักกำร) 

 

ระเบียบวำระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ำมี) 

    ๑. ................................................................................................... 

๒. ................................................................................................... 

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ สมัย ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่  ๑ 

เรื่อง  พิจารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๖๕  (ขั้นรับหลักการ) 

วันศุกร์ ที่  ๑๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………………….. 
ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ลา 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ ไพวรรณ์  กองเพชร 

๓ นายเจรญิ  กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ ลา 

๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ สายพิน  แสนตระกูล 

๕ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ ประจญ  รอดแก้ว 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๓ พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมู่ที่ ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ลา 

๑๐ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๑ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๒ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สมพิศ  ผมเวียง 

๑๓ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ บุญยัง  โพธิ์พรหม 

๑๔ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ นันทนา  ดาวช่วย 

๑๕ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๖ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ โสภญิ  กันหาเขียว 

๑๗ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ สมาน  นอ้ยปัญญา 

๑๘ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ประยูร  บุสธรรม 

๑๙ นางฐิตพิร  แก้วพลู ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ฐิติพร  แก้วพลู 

๒๐ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ กานดา  บุญค าภา 

๒๑ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ สียา  มีแก้ว 

๒๒ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๓ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ทศพร  แผน่ทอง 

๒๔ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ประยงค์  ประชามอญ 



5 
 

 
 
 

 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๕ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ณเรศน์  ถารี 

๒๖ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ส าเรยีง  เชือ้อ่อน 

๒๗ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ ศุภชัย  วันทาเขียว 

๒๘ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมู่ที่ ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 

๒๙ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ ลา 

๓๐ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ พินจิ  อุปมัย 

๓๑ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๒ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจริญบุญ 

๓๓ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๔ นายชลอ  บุญเพ็ง เลขานุการสภาฯ ชลอ  บุญเพ็ง 

    
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

    
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมู่เมอืง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาสี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 

๕ นางสาวกรรณกิาร์  ดเิรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ ์ ดเิรกโภค 

๖ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัดฯ ล าไพ  ทีดินด า 

๗ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง แพรชัยภูมิ 

๘ นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 

๙ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๑๐ นายคมสันต์  วรรณศรี นักวิชาการเกษตร ฯ คมสันต์  วรรณศรี 

๑๑ นายเกียรติพงษ์  รอดแก้ว ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน เกียรตพิงษ์  รอดแก้ว 

๑๒ น.ส.พรชนก  สถิตรัชตสถาพร สนง.พมจ.ชัยภูม ิ พรชนก  สถิตรัชตสถาพร 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑๓ น.ส.นุจรี  สิงหส์ าราญ สนง.พมจ.ชัยภูม ิ นุจร ี สิงห์ส าราญ 

๑๔ น.ส.สรมิน  พอสูงเนิน สนง.พมจ.ชัยภูม ิ สริมน  พอสูงเนิน 

๑๕ นางบรรจบ สุวรรณศรี สนง.พมจ.ชัยภูม ิ บรรจบ สุวรรณศรี 

๑๖ นายประกาศติ  บุญช่วย นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประกาศติ  บุญชว่ย 

๑๗ น.ส.นุจรินทร์  ทิพย์บุญผล เจ้าพนักงานธุรการ นุจรนิทร์  ทิพย์บุญผล 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

-  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มาพร้อมกัน

แล้วและครบองค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลาก าหนดการ นายชลอ  บุญเพ็ง 

เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้ง

กล่าว ขอแจง้ว่าได้รายงานจากนายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์  ประธานได้ลาป่วยเข้า

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จงึขอเรียนเชญิ นายทศพร  แผน่ทอง รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ปฏิบัติหน้าที่แทน จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระ

ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา อบต.กวางโจน  

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.กวางโจน        -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔       

มีเรื่องที่จะแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง กระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.    - ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา

บริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่านตามส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่  ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่  ๑  เมื่อวันศุกร์ ที่   ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง

พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการ

ประชุมว่าถูกต้องหรอืไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  

 

นายสมพิศ   ผมเวียง       

ส.อบต.หมู่ที่ ๖    - ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความ 

      ที่ตกหล่นหรอืข้อความไม่ถูกต้องไปทีละหนา้    

 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา อบต.กวางโจน    

ท าหนา้ทีป่ระธานสภาฯ   -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ถูกต้องแล้ว จึง

ขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมัย  สามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวัน ศุกร์ ที่  

๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ โปรดยกมอื   

  

ที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน   

ท าหนา้ทีป่ระธานสภาฯ   -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่   
 

ที่ประชุม   - ไม่ม ี - 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา อบต.กวางโจน    

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.กวางโจน -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ทางผู้บริหารและ

ท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรอืไม่ 

นางบรรจบ  สุวรรณศรี 

พมจ.จังหวัดชัยภูม ิ  -แจ้งเรื่องครัวเรือนเปราะบาง คือครอบครัวที่มีรายได้น้อย

และมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากคน

อื่น เชน่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว  ผูสู้งอายุ คนพิการ 

ผูป้่วยติดเตียง มีปัญหาที่อยู่อาศัยจงึจ าเป็นต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกลุ่มด้งกล่าว อย่างเร่งด่วน จริงจัง และต่อเนื่อง แนวทางการ

จัดเก็บข้อมูล    

  ๑.ผูจ้ัดเก็บข้อมูล ท าความเข้าใจแบบสอบถาม 

  ๒.สมุดพกครัวเรือนหนึ่งเล่มประกอบด้วย ๔ ส่วน ๑ส่วนของ

ครัวเรือน ๒ส่วนของครัวเรือน ๓ ส่วนสมาชิกรายบุคคล ๔ ส่วนของ

เจ้าหนา้ที่วเิคราะห ์

  ๓.ใช้แบบสอบถามจ านวน ๑ เล่ม ต่อ ๑ ครอบครัว 

  ๔.ให้เริ่มจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ ๒  

  ๕.ท าการสัมภาษณ์ขอ้มูลจากหัวหน้าครัวเรือน 

  ๖.หลังจากสัมภาษณ์ข้อมูลทุกข้อแล้ว ให้หัวหน้าครัวเรือน

รับรองข้อมูล และลงรายชื่อว่าข้อมูลถูกต้องทุกประการ  ส่วน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แจกไปแล้วนั้น  ในการนี้จึงขอ

ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้ทราบ  

นายส าเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  -ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตของกลุ่มเปราะบาง 

จะได้รับผลประโยชน ์อย่างไร 

นางบรรจบ  สุวรรณศรี 

พมจ.จังหวัดชัยภูม ิ  -ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตจะมีงบประมาณมอบให้ราย

ละ ๓,๐๐๐ บาท  และสามารถสอบถามได้ที่ พมจ.ชัยภูมิต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

๕.๑ เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา อบต.กวางโจน  

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.กวางโจน        -การพิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๑ขั้นรับหลักการ 

ขอให้ทางผู้บริหารได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป 

 

นายชลอ   บุญเพ็ง     

ปลัด อบต. - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 

๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๗ ก าหนดว่า งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ 

จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และเสนอได้ก็แตโ่ดยนายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด วรรคหก  

ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องพิจารณา  

ให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินัน้ เมื่อพ้นก าหนดเวลา 

ดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แลว้เสร็จ ให้ถอืว่าสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบล ใหค้วามเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เสนอ และให้ด าเนินการตามวรรคสามตอ่ไปวรรคแปดก าหนดว่า ในการพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เพิ่มเติม หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ หรอื 

จ านวนในรายการมิได้ แตอ่าจแปรญัตติได้ ในทางลดหรอืตัดทอนรายจา่ย ซึ่งมิได้เป็น 

รายจ่ายที่เป็นเงนิส่งใชต้้นเงินกู้ดอกเบีย้เงนิกู้ หรอืเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมายและ 

ในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอการแปรญัตติ หรอืการ 

กระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนไม่ว่า 

โดยทางตรงหรอืทางอ้อม ในการใชง้บประมาณรายจา่ยจะกระท ามิได้  และตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗    

ข้อ  ๔๕  วรรคสามก าหนดว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมมีติรับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติ

งบประมาณ นั้น   



10 
 

 
 
 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแหง่รา่งขอ้บัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแหง่ร่าง

ข้อบัญญัตินัน้หรอืไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภปิราย ห้ามไม่ให้ลงมติ

ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง

ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค า

แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างนอ้ยสองคน 

นายทศพร  แผ่นทอง 

รองประธานสภา อบต.กวางโจน         

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.กวางโจน -เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบียบแนวทางปฏิบัติแล้ว 

ขอเชญินายก อบต.กวางโจนแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ต่อสภาฯ ขอเชิญครับ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า     

นายก อบต.กวางโจน -บัดนีถ้ึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ดังตอ่ไปนี้ 

ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ่สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน จงึขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชกิทุกท่านได้ทราบถึง
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สถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมสีถานะการเงนิ ดังนี้ 

ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

1.รายรับ  รายรับปี 2565  รายได้จัดเก็บเอง       

    หมวดภาษีอากร  90,500  บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  489,000  บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  370,000  บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  ๐  บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  350,000  บาท 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง  1,299,500  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น       

    หมวดภาษีจัดสรร  32,150,500  บาท 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32,150,500   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  42,050,000  บาท 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  42,050,000  บาท 

รวม  75,500,000  บาท 

2.รายจ่าย รายจ่ายปี 2565 จา่ยจากงบประมาณ     

   งบกลาง  22,772,241  บาท 

   งบบุคลากร  22,199,173  บาท 

   งบด าเนินงาน  16,214,586  บาท 

   งบลงทุน  8,962,800  บาท 

   งบเงินอุดหนุน  5,351,200  บาท 

   งบรายจ่ายอื่น  0 บาท  

รวมจา่ยจากงบประมาณ  75,500,000  บาท 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  จังหวัดชัยภูม ิโดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
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ต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) มาตรา 85 (1) จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย

ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอภูเขียว 

  ข้อ 1 ขอ้บัญญัติ นี้เรยีกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ข้อ 2 ขอ้บัญญัติ นีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

75,500,000  

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 75,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้

ดังนี้ 

ด้านบริหารทั่วไป   

    แผนงานบริหารงานทั่วไป  16,643,636  บาท 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  800,000  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

    แผนงานการศกึษา  16,516,608  บาท 

    แผนงานสาธารณสุข  7,806,777  บาท 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์  894,061  บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน  2,863,677  บาท 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  430,000  บาท 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 768,000  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ   

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  5,770,000  บาท 

    แผนงานการเกษตร  235,000  บาท 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

    แผนงานงบกลาง  22,772,241  บาท 

งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้  75,500,000  บาท 

หมวดภาษีอากร           

      ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  0  บาท  

      ภาษีบ ารุงท้องที่  0  บาท  

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  80,000  บาท   

        ภาษีป้าย  10,000  บาท   
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       อากรการฆ่าสัตว์  500 บาท  

รวมหมวดภาษีอากร  90,500  บาท   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       

       ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  250,000  บาท  

       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  0 บาท  

        ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย์  1,000  บาท   

       ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลิง  5,000 บาท   

        ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 10,000  บาท   

        ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก  7,000 บาท   

        ค่าปรับการผิดสัญญา  200,000  บาท   

        ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10,000 บาท 

        ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  0  บาท   

        ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 6,000  บาท   

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  489,000 บาท  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         

        ค่าเชา่หรอืบริการ  20,000  บาท   

       ดอกเบีย้  350,000  บาท   

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  370,000  บาท   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์      

        รายได้จากประปา  0  บาท  

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  0  บาท   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              

เงินที่มผีูอุ้ทิศให้  0  บาท   

        ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  50,000  บาท   

        รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  300,000  บาท   

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  350,000  บาท   

หมวดภาษีจัดสรร               

         ภาษีรถยนต์  600,000 บาท   

        ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  12,200,000  บาท   

        ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  6,100,000  บาท  
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        ภาษีธุรกิจเฉพาะ  200,000  บาท   

       ภาษีสรรพสามิต  10,200,000  บาท   

        ค่าภาคหลวงแร่  80,000 บาท   

        ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  150,000  บาท   

        ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ  2,600,000  

       ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล  20,500 บาท   

        ภาษียาสูบ  0  บาท   

รวมหมวดภาษีจัดสรร  32,150,500  บาท   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 

        เงินอุดหนุนทั่วไป  42,050,000  บาท   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  42,050,000  บาท  

รวมทุกหมวด  75,500,000  บาท  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ประมาณการรายรับ

รวมทั้งสิน้   75,500,000  บาท  แยกเป็น  

รายได้จัดเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร รวม  90,500  บาท 

   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 80,000  บาท 

   ภาษีป้าย  จ านวน  10,000  บาท 

   อากรการฆ่าสัตว์  จ านวน  500  บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม  489,000  บาท 

   ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 250,000  บาท 

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย์ จ านวน 1,000  บาท 

   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลิง จ านวน 5,000  บาท 

   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 10,000  บาท 

   ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 7,000  บาท 

   ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 200,000  บาท 

   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จ านวน 10,000  บาท 

   ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน 6,000  บาท 
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  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 370,000  บาท 

   ค่าเชา่หรอืบริการ จ านวน 20,000  บาท 

   ดอกเบีย้ จ านวน 350,000  บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 350,000  บาท 

   ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 50,000  บาท 

   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 300,000  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,150,500  บาท 

   ภาษีรถยนต์ จ านวน 600,000  บาท 

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 12,200,000  บาท 

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 6,100,000  บาท 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 200,000  บาท 

   ภาษีสรรพสามิต จ านวน 10,200,000  บาท 

   ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 80,000  บาท 

   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 150,000 บาท  

   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ  

จ านวน 2,600,000  บาท 

   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล  จ านวน  20,500  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 42,050,000 บาท 

   เงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  42,050,000  บาท 

ส าหรับรายละเอียดของประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ของ ส านักงานปลัดฯ  กองคลัง  กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กอง

การศกึษาฯ กองสาธารณสุข  (ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ) ตามเอกสารร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ในมอืท่านสมาชิกทุก

ท่านที่ได้ส่งให้แลว้ 

 นายทศพร  แผ่นทอง 

 รองประธานสภา  อบต.กวางโจน 

ท าหนา้ที่ประธาน อบต.กวางโจน -ตามที่คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งทางคณะกรรมการรา่งขอ้บัญญัติได้จัดท ารา่ง
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และตัดงบประมาณบางสว่นและเพิ่มเติมโครงการแตล่ะหมูบ่้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแลว้ 

และน าส่งร่างให้เลขานุการของคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้ช้ีแจงอีกครั้ง 

-ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนกวางโจน  ได้ช้ีแจงตามบันทึกหลักการและ 

เหตุผล และแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ไปแล้วนัน้ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภปิรายซักถามเกี่ยวกับร่าง ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี ้ขอเชญิ 

  

 นายศุภชัย  วันทาเขียว 

 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  - ขออภปิรายรวมๆ  ของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งใน 

ปีนี้ ก็จะตัง้ไว้ ๗๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็เป็นงบประมาณที่มาก แตใ่นงบส่วนของอุตสาหกรรมและ

การโยธา ก็เป็นงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ  ถ้ามีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ขอ

งบประมาณจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก็ฝากฝา่ยบริหาร เจา้หน้าที่ดว้ย ก็จะ

สนับสนุนเต็มที่  และขอขอบคุณฝา่ยบริหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้ท าหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ  จงึ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 นายพินจิ  อุปมัย 

ส .อบต.หมูท่ี่ ๑๖   -ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา

หมูบ่้าน และขอความอนุเคราะหไ์ปยังผูป้ฏิบัติ เรื่องการประมาณการในส่วนของถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กของหมู่ที่ ๑๖ ให้ทบทวนแก้ไขประมาณการในส่วนที่ตกหล่นด้วย เพื่อให้ถูกต้องด้วย 

ขอบคุณครับ 

 

นายสงกรานต์  ธารารักษ์ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖  -ขอเสนอแนะเกี่ยวกับครุภัณฑ ์ส านักงาน โครงการจัดซือ้รถตู้พยาบาล  ขอให้

ชีแ้จงรายละเอียด เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ ดว้ย  

 

นายประยงค์  ประชามอญ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ -ขออภปิรายของงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เรื่องของการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ า ในการจัดท ารอ่งระบายน้ า ส าหรับทางเข้าบ้านของประชาชนที่ท าเป็นคอนกรีตอยู่

แล้วเวลาไปท าโครงการแล้วก็ให้ท าให้ประชาชนเหมอืนเดิมด้วย  

นายบุญยัง  โพธิ์พรหม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘  -ตามที่กระผมศกึษาข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕  

ได้ศึกษา เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง ก็จะมีคา่ใช้จ่ายทุกด้าน ทุกแผนงาน ก็จะแบ่งสันปันส่วน

ตามความเหมาะสม ตามกฎระเบียบ ความถูกต้อง  เรามองว่างบประมาณในปีนี้เป็น

งบประมาณที่มาก แตพ่อมองในการจัดสรรตามแผนงาน ตามความจ าเป็นแต่ละด้าน ก็ไม่มาก 

ตามสมควร ตามหมู่บ้านใหญ่ กลาง เล็ก   งบประมาณก็จะถูกจัดสรรตามความเหมาะสม  
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ดังนัน้แลว้ข้าพเจ้าเห็นด้วย  และเห็นด้วยในการจัดซื้อรถพยาบาล เพราะว่าเป็นประโยชน์แก่พี่

น้องประชาชน เป็นอย่างมาก ขอสนับสนุนครับ แตส่่วนที่จะเสนอแนะในเรื่องของรายงานความ

คืบหน้าในการท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละกอง แต่ละงาน ขอฝากไปถึงกองสวัสดิการและสังคม

ด้วย ให้รายงานการท างาน หรอืข้อมูลข่าวสาร ในกลุ่มไลน์ หรอืช่องทางให้ประชาชน และ

สมาชิกสภาได้ทราบด้วย ฝากทุกๆส่วน ทุกๆ กองด้วยครับ เพื่อเป็นการลดเวลาการท างานด้วย    

  

นางพูมใจ  ประทุมค า       

นายก อบต.กวางโจน - ขอเรียนชีแ้จงว่า  ตามหนังสอืกระทรวงมหาไทย ด่วนมากที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางการตัง้งบประมาณ

รายรับ นัน้ ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จัดท างบประมาณการรายรับทั้งปี ใหค้รบทุกหมวด

รายรับ  และรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ใหป้ระมาณการให้

ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  และในการตั้งงบประมาณรายจา่ย จะต้องตั้งรับในที่  ที่

จัดท างบประมาณเสร็จสิน้แล้ว  คืองบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็นปีงบประมาณที่ท าการ

เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแลว้  จงึเป็นแนวทางในการจัดตั้งประมาณในปีนี้  สว่นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ซึ่งยังไม่สิน้ปีงบประมาณ จึงไม่สามารถเอามาค านวณได้ ส่วนรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. 

เป็นการจัดสรรจากรัฐบาลซึ่งเป็นการจัดสรรในการจัดเก็บภาษีตา่ง ๆ  และในส่วนการจัดเก็บ

ภาษี 

-รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ใน 

ส่วนรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ

องค์การบริหาร ส่วนต าบลกวางโจน ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น ๗๕.๕๐๐.๐๐๐ บาท 

จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.กวางโจน -ขณะนีเ้วลา ๑๒.๐๐ น.พักรับประทานอาหารเที่ยง ๑ ช่ัวโมง 

 

นายชลอ  บุญเพ็ง 

เลขานุการสภา ฯ  -เชญิสมาชิกสภา ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อด าเนินการต่อ และขอเชญิ 

นายทศพร  แผ่นทอง รองประธานสภา ฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ต่อไป 

นายประจญ  รอดแก้ว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒   -ขอสอบถามของการจัดซื้อรถพยาบาล กระบวนการในการจัดซือ้ทาง

เราไปเลือกเองหรอืว่าเป็นอย่างไรครับ   

 



18 
 

 
 
 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.กวางโจน -ช่วงเช้าฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงรายละเอียดข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ และเปิด

โอกาสใหท้่านสมาชิกอภปิรายในหมวด และแผนงานต่าง ๆ 

 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.กวางโจน -เชญิฝ่ายบริหาร 

 

นางพูมใจ  ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -การท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย มีขอ้จ ากัดหลายเรื่อง  อบต. 

กวางโจน งบประมาณเยอะขึน้ ในปีงบประมาณปี ๒๕๖๕  ได้ตั้งไว้ ๗๕,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท ซึ่งได้ตัง้ไว้สูงพอสมควร แต่ฝา่ยบริหารตระหนักค านึ่งถึงความเป็นอยู่ของพี่น้อง

ประชาชนเป็นหลักอยู่แล้ว  ดูจากการจัดสรรงบประมาณให้แตล่ะหมูบ่้านเพิ่มขึ้น ใน

การจัดท างบประมาณรายจ่าย เพิ่มขึน้ เนื่องจาก เงินเพิ่มตา่ง ๆ เงนิเดือน  และการตั้ง

งบประมาณเป็นการตัง้งบประมาณไว้ ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ในการจัดท า

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และยึดตามนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการโยธา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นหลักอยู่แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเป็น

มาตรฐานตัวชีว้ัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่ได้ตัง้งบประมาณไว้ใน

หมวดครุภัณฑ ์โครงการจัดซือ้รถตู้พยาบาล เพื่อรับส่งผูป้่วยในต าบลกวางโจน เพื่อลด

การบาดเจ็บ เพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงที นี ้จงึขอจัดตั้งไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้อง

ประชาชน  และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านด้วยที่ให้การสนับสนุนในการจัดท า

ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ นี ้ สว่นการประมาณการไฟฟ้าในการจัดท าโครงการ

ประปา ในการประมาณการไฟฟ้าไว้ จะให้กองช่างได้ช้ีแจงให้สมาชิกได้ทราบถึงการ

ประมาณการรายจ่าย และโครงการจัดซื้อรถตู้พยาบาล นัน้ก็จะใหเ้จา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง

ได้น าเสนอชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบเป็นล าดับต่อไป 

 

 นายบรรจง  แพรชัยภูมิ 

ผูอ้ านวยการกองช่าง  -ในเรื่องของประมาณการไฟฟ้าในการจัดท าโครงการประปาของ

หมูบ่้าน ขอน าเรียนว่าอาจจะตกหล่นเป็นบางโครงการ จงึขอเรียนว่าจะทบทวนในการ

จัดท า ปร.๔ ปร.๕ ใหม่ให้ ก็ใหท้่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบของแตล่ะหมู่ วา่มี

ความถูกต้องหรอืไม จึงขอน าเรียนใหท้ราบ   ในส่วนการก่อสร้างร่องระบายน้ าที่ต้อง

ก่อสร้างทางเข้าบ้านที่เป็นคอนกรีต ก็ประสานไปยังผูร้ับจา้งทุกครั้งอยู่แล้วถ้ามี
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คอนกรีตทางเข้าบ้านก็จะให้ท าให้เหมอืนเดินอยู่แล้ว และก็ขอฝากไปยังสมาชิกในการ

ด้วยใหป้ระสานไปยังผูร้ับเหมา หรอืคนงานที่ก่อสร้างให้จัดท าคอนกรีตทางเข้าบ้านที่มี

อยู่แล้วก็ใหเ้ป็นอย่างเดิม ขอบคุณครับ 

นายประกาศติ  บุญช่วย 

นักป้องกันบรรเทาสารณภัย -เรื่องของครุภัณฑส์ านักงาน โครงการจัดซื้อรถตู้พยาบาล เพื่อ

ช่วยเหลือพี่นอ้งประชาชน เป็นไปตามครุภัณฑม์าตรฐานอยู่แลว้ ซึ่งอุปกรณ์ในรถก็จะ

เป็นมาตรฐานที่ก าหนดอยู่แล้ว  และข้อด ีข้อเสีย  ซึ่งบุคลกรเพียงพอ ซึ่งได้อบรมแล้ว  

แตย่ังขาดรถพยาบาลเพื่อช่วยเหลอืผูป้่วยฉุกเฉิน  ซึ่งรถพยาบาลคันเก่าก็ออกไม่

ทันเวลาเท่าที่ควร เวลามีเหตุเกิดพร้อมกันก็จะเรียกรถเสริม บางครั้งก็ไม่สามารถออก

ปฏิบัติงานได้  จงึจ าเป็นในการขออนุมัติในการจัดซื้อรถพยาบาลในปีงบประมาณปีนี ้

จงึขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ใหก้ารสนับสนุนในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.กวางโจน -เชญิปลัดชี้แจงของการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕

ต่อไป 

 

นายชลอ  บุญเพ็ง 

ปลัด อบต.กวางโจน  -เรียนประธานสภา ฯ ฝา่ยบริหาร ท่านสมาชิกสภา ฯ  และผูเ้ข้าร่วม

ประชุม ที่เคารพ ขอตอบข้อชักถาม ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ในการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  การตั้งงบประมาณจะเป็นการตัง้จ่ายจากวันที่

ตามปีงบประมาณ คอืวันที่ ๑ ตุลาคม  ของปีปัจจุบัน  - ๓๐ กันยายน ของปี

ถัดไป  และแนวทางการตัง้งบประมาณมี ๓ แนวทาง คือ ๑ งบขาดดุล ๒ งบ

สมดุล  ๓ งบเกินดุล    

-เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยได้จัดท ากรอบระยะเวลาการจัดท างบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓  

ก าหนดว่าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 

๑๕  สิงหาคม   ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อใหง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผล

บังคับใช้ทันในวันเริ่มตน้ปีงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เพื่อให้การจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  สามารถ
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ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้

อย่างมปีระสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อสรา้งความผาสุก ความสงบและ

ปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล

และกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถเสนอ

ร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาต่อสภาท้องถิ่นได้ทันก าหนด ภายใน

วันที๑่๕ สิงหาคมอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔  ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

๑.การตัง้งบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 

๒.การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

๓.การด าเนินการเมื่อประกาศใชง้บประมาณรายจา่ยประจ าปีแลว้ 

๔.การรายงาน  

จงึเรียนมาเพื่อทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการปฏิบัติการจัดท า 

งบประมาณ ตอ่ไป 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -เชญิปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

นายชลอ  บุญเพ็ง 

เลขานุการสภา ฯ  -ชีแ้จงการรับรองข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขั้นรับ

หลักการ มีมต ิ๑ รับหลักการ ๒ ไม่รับหลักการ ๓ งดออกเสียง ถ้าท่านเห็นว่า

ไม่เห็นด้วยกับโครงการก็สามารถยื่นแปรญัตติ ต่อไป 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -หลังจากการพักการประชุม แล้ว ขอมตทิี่ 

ประชุมจากสภาฯ แหง่นี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

พิจารณาว่าจะรับหลักการแหง่รา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรอืไม่  มีจ านวนผู้เข้าประชุม จ านวน ๓๐ ท่าน 

 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับหลักการ เป็นเอกฉันท์  เวลา ๑๕.๓๐ น. 

รับหลักการ   ๓๐  เสียง 

ไม่รับหลักการ  -  เสียง 

งดออกเสียง     -  เสียง 
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นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -ให้สมาชิกสภา อบต.กวางโจน พิจารณาเลือก 

สมาชิกสภาท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๓ – ๗ คน ตาม

ข้อ ๑๐๕(๓),ข้อ ๑๐๖(๔) และข้อ ๑๐๗ แต่ถ้าสภาท้องถิ่นไม่รับหลักการแห่ง

ร่างขอ้บัญญัติใหด้ าเนินการตามมาตรา ๘๗/๑วรรคหนึ่ง,วรรคสองและวรรค

สาม และข้อ ๔๘ 

- จงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ 

จะต้องมผีู้รับรองอย่างนอ้ยสองคน (และให้น าวิธีการเลือกตามขอ้ ๑๒ มา

บังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ เลือกทีละคนตามล าดับ จนครบตามจ านวนที่

ก าหนด) ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติที่ละล าดับ 

   

นายศุภชัย  วันทาเขียว     

ส.อบต. ม.๑๕   -เสนอใหเ้สนอคณะกรรมการแปรญัตติต่อเลย เพื่อที่จะให้

คณะกรรมการแปรประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานเป็นล าดับต่อไป 

 

นายโสภญิ  กัณหาเขียว     

ส อบต.หมูท่ี่ ๗                      - ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน 
    

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -ขอผูร้ับรอง 
 

นายประยงค์  ประชามอญ      

ส อบต.หมูท่ี่ ๑๓   -ขอรับรอง 
 

นายพินจิ  อุปมัย     

ส อบต.หมูท่ี่ ๑๖   -ขอรับรอง 
 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะเสนอ  

จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ อีกหรอืไม่  
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  นายสมพิศ  ผมเวียง 

  ส.อบต.หมู่ที่ ๖   -ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕ คน 
 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน    -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะเสนอ จ านวน  

คณะกรรมการแปรญัตติอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมตจิากที่ประชุมสภา 

อบต.แห่งนี้ การเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน  

- มติแรก สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นว่าควรแตง่ตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน ยกมอื  

        -เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง 

- มตทิี่สอง สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นว่าควรแต่งตัง้

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๕  คน ยกมอื  

        -เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง 

 

ที่ประชุม                   -มตทิี่ประชุมสภา อบต.กวางโจน โดยเสียงขา้งมาก คือ  

แตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต.กวางโจน เสนอ 

   คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน โดยเสนอที่ละล าดับ  

 

นายประจญ  รอดแก้ว        

ส.อบต.หมูท่ี่ ๒   -เสนอ นายทศพร  แผน่ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เป็น

ล าดับที่ ๑ โดยมีผูร้ับรอง 

       ๑.นายสมพิษ  ผมเวียง ส.อบต.ม. ๖  ผู้รับรอง 

๒.นายบุญเพ็ง  เจรญิบุญ  ส.อบต.ม.๑๘ ผูร้ับรอง 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะเสนอชื่อ 

คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๑ อีกหรอืไม่  
 

ทีป่ระชุม -ไม่มี- 
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นางเมตร  นิลบรรพต     

ส.อบต. ม.๑๕ -เสนอ นายศุภชัย วันทาเขียว  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  เป็น 

ล าดับที่ ๒ โดยมีผูร้ับรอง 

๑.นายประจญ  รอดแก้ว ส.อบต. ม.๒ ผูร้ับรอง 

๒.นายพินิจ  อุปมัย ส.อบต. ม.๑๖ ผูร้ับรอง 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะเสนอชื่อ 

คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่  ๒  อีกหรอืไม่  
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

นายประยงค์  ประชามอญ    

ส.อบต. หมู่ที ่๑๓                        -เสนอ  นาสมบัติ  หมูเ่มือง   รองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลกวางโจนเป็นล าดับที่ ๓  โดยมีผูร้ับรอง 

      ๑.นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส.อบต. ม. ๘ ผูร้ับรอง 

๒.นายสมพิษ  ผมเวียง ส.อบต. ม.๖ ผูร้ับรอง 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะ เสนอชื่อ  

คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๓  อีกหรอืไม่  
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -ขอสรุปมตทิี่ประชุมสภาฯได้เลือกสมาชิกสภา อบต. 

กวางโจน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน   ๓  คน 

ประกอบด้วย 

๑.นายทศพร  แผน่ทอง  รองประธานสภา ฯ  

๒.นายศุภชัย วันทาเขียว  ส.อบต.หมูท่ี่  ๑๕  

๓.นายสมบัติ  หมูเ่มือง  รองนายก อบต. 

       - พักการประชุม  ๒๐ นาที 
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นายชลอ  บุญเพ็ง    

เลขานุการสภา ฯ  -เลขานุการตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อครบแล้ว เชิญ

ประธานสภา ฯ ประชุม ต่อ  การเรียนเชญิท่านประธาน 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน  -เมื่อครบผูเ้ข้าร่วมประชุมแล้ว ก็เรียบเชญิปลัดชี้แจง

การก าหนดระยะเวลาเสนอค าช้ีแจงแปรญัตติ   และจากการประชุม

ของคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นล าดับต่อไป 

นายชลอ  บุญเพ็ง    

เลขานุการสภา ฯ -ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตอ่ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๔๕ วรรคสามและข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  

และวรรคสาม  

-จงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผูใ้ดจะยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ

ให้ยื่นตอ่ประธานคณะกรรมการพิจารณาค าขอแปรญัตติต้ังแตว่ันที่  

๑๖-๑๗-๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และก าหนดให้

คณะกรรมการแปรญัตติมาประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 

๑๕.๐๐ น.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ก าหนดว่า “ญัตติ

ร่างขอ้บัญญัติ งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้

ไม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ช่ัวโมง นับแตส่ภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งรา่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”ในการประชุมครั้งตอ่ไป จะเรียกประชุมใน

วันที๑่๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ 

และวาระที่ ๓ ขอใหส้มาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

มตทิีป่ระชุม  - รับทราบ  - 
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นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -และขออนุญาตแจ้งในการประชุมครั้งตอ่ไป จะเรียก

ประชุมในวันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ 

หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕6๕ ใน

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขอให้สมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมโดยพร้อม

เพรียงกัน 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 
 

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน - ในวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถาม 

อีก หรือไม ่ ขอเชญิครับ 

  นางพูมใจ ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -ขอแจ้งให้ทราบเรื่องอื่น ๆ ในช่วงเช้าข้าพ เจ้าได้เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการจากวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ  วัดบัว

บาน  บ้านบัวพักเกวียน  ซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูม ิ ก าหนดให้วัด

บัวบาน เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของอ าเภอภู

เขียว  ซึ่งประธานท่าน นิวัฒน์  สุพจิตร นายอ าเภอเป็นประธานในครั้ง

นี ้ จึงแจ้งให้ทราบ   

  -ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมงานศพ ขอให้ทุกหมู่บ้านได้

ก าหนดตามมาตรการด้วย และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย  ซึ่งช่วงนี้

เป็นช่วงระบาดของโรคโควิด ไวรัสโคโรนา ๑๙ จึงให้ถือปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย  จงึขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบ 

นายพินจิ  อุปมัย 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  -สอบถ าม โค รงก ารในก ารจั ด ส รรงบป ระม าณ ขอ ง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหมู่ที่ ๑๖ จะได้ด าเนินการในช่วงไหน 

 



26 
 

 
 
 

นางไพวรรณ  กองเพชร 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่คอยผลักดัน

งบประมาณในการก่อสร้างถนนทั้งสองเส้นทาง  เส้นบ้านบักพักเกวียน 

ถึงบ้านหนองแวง ต าบลโอโล และสายนางามซึ่งได้ด าเนินการเป็นที่

เรียบร้อยแลว้  จึงขอขอบคุณท่านด้วย 

นายสมพิศ  ผมเวียง 

ส.อบต.หมู่ที๖่  -ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า เพื่อตัดกิ่งไม้ในหมู่ ๖ บ้าน

หนองกุง 

นายบุญยัง โพธิ์พรหม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘  -ขอบคุณฝ่ายบริหาร ขอเสนอท่านสมาชิกทุกท่านมีแนวทาง

ใดที่สามารถช่วยเหลือผู้กักตัวและผู้ติดโควิดในต าบลกวางโจน ของ

ต าบลกวางโจน  

นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  -ขอเสนอระดมทุนในการขอรับบริจาคจากท่านสมาชิกทุกท่าน 

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องนอน ชุด พีพีอ ีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ตดิโควิด  

นางพูมใจ   ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่แสดงความเสนอแนะ 

ความคิดเห็น ในการช่วยเหลือทุกๆด้าน และเสียสละทรัพย์สิน เพื่อ

บริจาคซื้อออุปกรณ์ในการการปฏิบัติงานประจ าศูนย์กักกันของต าบล

กวางโจน จงึขอขอบคุณทุกท่าน  

นายทศพร  แผ่นทอง  

รองประธานสภา อบต.กวางโจน     

ท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.กวางโจน -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่องอื่นๆ  

ที่เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ (ให้เวลา)  ถ้าไม่มี.... ขอขอบคุณสมาชิกทุก

ท่านที่มาร่วมประชุมใน.....ครั้งนี ้  ขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๔๐ น.  

 

                                                                                                                            (นายชลอ  บุญเพ็ง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

              (ลงช่ือ)               ลา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายเจรญิ  กองศร)ี                                    
 

           (ลงช่ือ)  นายสมพิศ  ผมเวียง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                         (นายสมพิศ  ผมเวียง)            
                     

          (ลงช่ือ)  นายบุญยัง  โพธิ์พรหม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 
 

         (ลงช่ือ)  นางกานดา  บุญค าภา  เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    

                                 (นางกานดา  บุญค าภา)    
 

      ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

                      (ลงช่ือ) ทศพร แผน่ทอง  ผู้รับรองบันทึกการประชุม 

    (นายทศพร  แผ่นทอง) 

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

   วันศุกร์  ที่  ๑๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 


