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รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครัง้ที่ ๑ 

ประจ าป ี๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบด ี ที่ ๑๕  เดือนสงิหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
-พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

       (ขั้นรับหลักการ) 

 
 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
 

 



2 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ สมัย ๓/๒๕๖๒ คร้ังท่ี  ๑ 

เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ (ขั้นรับหลักการ) 

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………………….. 
ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ ไพวรรณ์  กองเพชร 

๓ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ เจริญ   กองศรี 

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.หมูท่ี่ ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ทองมว้น  กันหาเขียว 

๑๐ นายวรวุฒิ  โคตรภูเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ วรวุฒิ  โคตรภูเขียว 

๑๑ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๒ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๓ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สมพิศ  ผมเวียง 

๑๔ นายสมัย  พลธานี ส. อบต.หมูท่ี่ ๗ สมัย  พลธานี 

๑๕ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ บุญยัง  โพธิ์พรหม 

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

๑๗ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ ลา 

๑๘ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ โสภญิ  กันหาเขียว 

๑๙ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ สมาน  นอ้ยปัญญา 

๒๐ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ประยูร  บุสธรรม 

๒๑ นางฐิตพิร   แก้วพลู ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ฐิติพร   แก้วพลู 

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

๒๓ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ สียา  มีแก้ว 

๒๔ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ ทองด ี ประสานเชือ้ 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๕ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ทศพร  แผน่ทอง 

๒๖ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ประยงค์  ประชามอญ 

๒๗ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ณเรศน์  ถารี 

๒๘ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ส าเรียง  เชือ้อ่อน 

๒๙ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ ศุภชัย  วันทาเขียว 

๓๐ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 

๓๑ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ จริะ  ดาโสม 

๓๒ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ ลา 

๓๓ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๔ นายบุญเพ็ง  เจรญิบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจรญิบุญ 

๓๕ นายสัมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ สัมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๖ นายบุญปัน  มามีสุข เลขานุการสภาฯ บุญปัน  มามีสุข 

    
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ -   
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมูเ่มือง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาสี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 

๕ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๖ นางสาวกรรณกิาร์  ดเิรกโภค รองปลัด อบต. กรรณิการ ์ ดเิรกโภค 

๗ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัดฯ ล าไพ  ทีดินด า 

๘ นายโกสินทร์ บุตะเขียว ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

๙ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง แพรชัยภูมิ 

๑๐ นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ ผูอ้ านวยการกองคลัง น้อมนรศิรา  หมู่โสภณ 
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

-  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

มาพร้อมกันแล้วและครบองค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลา

ก าหนดการ นายบุญปัน  มามีสุข เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายธีรศักดิ์ 

ภญิโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตาม

ระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน               กวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑  

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่จะแจ้งใหท้ี่

ประชุมทราบ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ 

๕.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์   - ประธานสภา อบต.กวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.    สมาชิกาสภาบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่าน 

ตามส าเนารายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒/

๒๕๖๒ ครั้งที่  ๑  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่   ๑๑ กรกฎาคม  

๒๕๖๒  เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี) ที่ได้ส่งให้

สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการ

ประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุม

ให้ถูกต้องต่อไป  

นายเจรญิ  กองศรี       

ส.อบต.หมูท่ี่ ๑    - ให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความ 

         ที่ตกหล่นหรอืหรอืข้อความไม่ถูกต้องไปทีละหนา้    

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ ถูกต้องแล้ว จงึขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒/

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

โปรดยกมอื    

ที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ 

ประธานสภาฯ      
 

ที่ประชุม    - ไม่ม ี - 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์   -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ทาง 

ประธานสภา อบต.กวางโจน ผูบ้ริหารและท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ 

หรอืไม่ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า      

นายก อบต.กวางโจน   - จากที่ได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อ าเภอภู

เขียว มี เรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้  วันที่  ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ เชิญชวนทุกท่านประดับธงชาติ กับธง สก ตาม

บ้านเรือน และเชิญชวนใส่เสื้อสีฟ้า ในเดือนสิงหาคม จนถึงวันที่ 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ในรัชการที่ ๙ เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี 

1. แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องดว้ยวันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ซึ่ง อบต.

ได้รับรางวัลโล่ ของงานกู้ชพีกู้ภัย 

2. เรื่องอบรมอาสากู้ชีพกู้ภัย จะจัดอบรมในวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม  

๒๕๖๒ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น  

3. เรื่องโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเปิดคลินิก นอกเวลา 

ทุกวันอังคาร เวลา ๑๖.๐๐ -๒๐.๐๐ น. 

4. เรื่องดูงานของวิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น มาดูงานตรวจเยี่ยม

คุณภาพชวีิตต าบลกวางโจน ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

5. โครงการกิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังเรือนจ าอ าเภอภูเขียว  

ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

6. เรื่องเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมมอบโล่ของเขตนครชัย

บุรินทร์ ในระหวา่งวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๒    

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑   -แจ้งเพื่อทราบเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน การวางท่อ

น้ าเสียของหมูท่ี่ ๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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นายสงกรานต์  ธารารักษ์ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   -แจ้งเรื่องรายรับรายจ่ายโครงการกีฬาสี่องค์กรใน

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา รายรับ 

๑๑,๔๐๐ บาท  รายจ่าย ๑๑,๔๐๐ บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  

ประธานสภา อบต.กวางโจน         -การพิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

วาระที่  ๑ ขั้นรับหลักการ ขอให้ทางผู้บริหารได้แถลง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ต่อไป 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า     

นายก อบต.กวางโจน -ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 

บริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที๕่)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๗ ก าหนดว่า งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ใหจ้ัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล และเสนอได้ก็แตโ่ดยนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด วรรคหก ก าหนดว่า ในการ

พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอื

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ต้องพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ

วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินัน้ เมื่อพ้นก าหนดเวลา

ดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่

แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความ

เห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ และ

ให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไปวรรคแปดก าหนดว่า ใน

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

หรอืร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม หาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะแปรญัตติ

เพิ่มเติมรายการ หรอืจ านวนในรายการมิได้ แตอ่าจแปร 
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ญัตติได้ ในทางลดหรอืตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจา่ย

ที่เป็นเงนิส่งใช้ตน้เงินกู้ดอกเบีย้เงนิกู้ หรอืเงินที่ก าหนดให้

จา่ยตามกฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล การเสนอการแปรญัตติ หรอืการกระท า 

ด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล มสี่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ในการใช้

งบประมาณรายจา่ยจะกระท ามิได้  และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสามก าหนดว่าร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน

การพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมมีติรับ

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ นัน้ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 

หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง

มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้ น

พอสมควรแล้ว  

ข้อ ๔๙ ญั ตติร่างข้อบัญญั ติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับ

หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลา

เสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะ

แก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า

เป็นหนังสือ โดยใหแ้ปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ 
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ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง

อย่างน้อยสองคน 

นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์         

ประธานสภา อบต.กวางโจน -เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบียบแนวทางปฏิบัติ 

แล้วขอเชญินายก อบต.กวางโจนแถลงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาฯขอเชญิ 
 

นางพูมใจ  ประทุมค า     

นายก อบต.กวางโจน  -บัดนีถ้ึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลกวางโจน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนจึงขอชี้แจงให้ท่าน

ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอ่ไปนี ้

                                                                   ๑.สถานะการคลัง 

                                                                       ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                                                             ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                                          องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 

 

                                                             ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๔๘,๑๐๒,๗๙๕.๗๔ บาท 

                                                              ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๑๑,๓๓๖,๒๐๕.๗๖ บาท 

                                                                  ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน๑๙,๗๕๙,๒๘๘.๒๙ บาท 

                                                              ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้                 

                                                                     เบิกจ่าย จ านวน ๑ โครงการ รวม ๑๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

                                                              ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน                         

                                                                     จ านวน ๔ โครงการ รวม ๑๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท 

                                                                        ๑.๒ เงินกู้คงคา้ง จ านวน ๐.๐๐ บาท 

 

 



10 
 

                                                              ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒                   

                                                                  ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                                              (๑) รายรับจรงิ จ านวน ๖๓,๐๒๑,๓๔๐.๔๔ บาท ประกอบด้วย 

                                                              หมวดภาษีอากร  จ านวน ๒๒๘,๙๗๓.๒๒  บาท  

                                                             หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                        

                                                           จ านวน  ๓๗๙,๒๓๕.๐๐ บาท 

                                                             หมวดรายได้จากทรัพย์สินจ านวน ๒๐๗,๑๗๒.๑๗บาท 

                                                             หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

                                                           จ านวน  ๐๐.๐๐ บาท  

                                                             หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  ๓๐,๒๐๐.๐๐  บาท 

                                                             หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  ๐.๐๐ บาท 

                                                             หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  ๒๓,๕๑๕,๙๒๓.๐๕ บาท 

                                                             หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไปจ านวน๓๘,๖๕๙,๗๘๗.๐๐บาท 

                                                            (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  

                                                                 จ านวน ๓,๐๐๐,๗๐๐.๐๐ บาท 

                                                            (๓)  รายจ่ายจริง จ านวน ๕๑,๑๐๔,๖๔๑.๙๓ บาท ประกอบด้วย 

                                                             งบกลาง     จ านวน  ๑๖,๓๔๑,๕๓๙.๐๐  บาท 

                                                             งบบุคลากร  จ านวน  ๑๓,๒๕๙,๖๔๔.๐๐ บาท 

                                                             งบด าเนินงานจ านวน  ๑๒,๑๖๑,๘๕๘.๙๓ บาท 

                                                             งบลงทุน     จ านวน   ๕,๓๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท 

                                                            งบรายจ่ายอื่น   จ านวน          ๐.๐๐ บาท 

                                                            งบเงินอุดหนุน   จ านวน ๔,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

                                                           (๔) รายจา่ยที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์                   

                                                               จ านวน ๓,๐๐๐,๗๐๐.๐๐ บาท 

                                                           (๕) รายจา่ยที่จ่ายจากเงนิสะสม จ านวน ๒,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

                                                           (๖) รายจา่ยที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 

                                                           (๗) รายจา่ยที่จ่ายจากเงนิกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
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หมวดภาษีอากร   

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 100,000.00 บาท  

ภาษีบ ารุงท้องที่  200,000.00 บาท 

ภาษีป้าย  5,000.00 บาท     

อากรการฆ่าสัตว์ 500.00 บาท 

รวมหมวดภาษีอากร 305,500.00 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 500.00  บาท   

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  0.00 บาท   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย์ 2,000.00 บาท   

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 40,000.00 บาท  

ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 7,000.00บาท  

ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายและขอ้บังคับท้องถิ่น       0.00 บาท  

ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 บาท   

ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายทะเบียนพาณชิย์      0.00 บาท   

คา่ใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 400,000.00 บาท  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น อันตรายต่อสุขภาพ  0.00 บาท  

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 10,000.00  บาท   

รวมหมวดค่าธรรมเนียมคา่ปรับและใบอนุญาต  459,500.00 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   

ค่าเชา่หรอืบริการสถานที่  25,000.00  บาท     

ดอกเบีย้  300,000.00  บาท    

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน   325,000.00  บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   

เงินช่วยเหลือจากการประปา 0.00 บาท   

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   

ค่าขายแบบแปลน 100,000.00   บาท    

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 300,000.00   บาท 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  400,000.00  บาท    
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หมวดภาษีจัดสรร   

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน 480,000.00 บาท   

ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 11,000,000.00 บาท  

ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,700,000.00 บาท  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 150,000.00  บาท  

ภาษีสุรา 0.00 บาท  

ภาษีสรรพสามิต   9,000,000.00  บาท  

ค่าภาคหลวงแร ่ 50,000.00 บาท  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 130,000.00 บาท   

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตาม 

     ประมวลกฎหมายที่ดนิ  3,000,000.00  บาท   

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,510,000.00  บาท   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีด ี41,000,000.00  บาท  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ   

ถ่ายโอนเลือกท า  0.00  บาท   

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  41,000,000.00   บาท  

รวมทุกหมวด 71,000,000.00  บาท 

รายละเอียดตามแผนงาน อบต.กวางโจน  ๔ ด้าน  ๑๑ แผนงาน 

                                                 ด้านบริหารทั่วไป      

                                                    แผนงานบริหารงานทั่วไป  16,384,359  บาท 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,945,000  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม      

      แผนงานการศกึษา   14,724,846  บาท 

      แผนงานสาธารณสุข   4,753,999  บาท 

      แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,061,161   บาท 

      แผนงานเคหะและชุมชน   2,841,427   บาท 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 730,000   บาท 

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ1,143,000 บาท 
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ด้านการเศรษฐกิจ      

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,123,000 บาท 

      แผนงานการเกษตร   390,000 บาท 

ด้านการด าเนินงานอื่น      

      แผนงานงบกลาง   20,903,208    บาท 

งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้ 71,000,000 บาท 

ส าหรับรายละเอียดของประมาณการรายรับ และประมาณ 

การรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ ส านักงานปลัดฯ  

กองคลัง  กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองการศกึษาฯ กอง

สาธารณสุข  (ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ) ตาม

เอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อยู่ในมอืท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ส่งให้แล้ว 

  นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕   -ตามที่คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทาง

คณะกรรมการร่างขอ้บัญญัติได้จัดท ารา่งและตัดงบประมาณ

บางสว่นและเพิ่มเติมโครงการแต่ละหมูบ่้าน เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยแลว้ และน าส่งรา่งให้เลขานุการของคณะกรรมการร่าง

ข้อบัญญัติ ฯ ได้ช้ีแจงอีกครั้ง 

นายบุญปัน มามีสุข 

เลขานุการสภา ฯ   สรุปของคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

ได้พิจารณา ในที่ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับลด 

โครงสรา้งพื้นฐาน อาทิ เช่น เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  จงึเพิ่มงบประมาณในด้าน หมวดค่าซ่อมแซมของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก และโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๓ ตัด

ออก ไปเพิ่มดา้นโครงสร้างพืน้ฐานและเพิ่มประเพณีบุญทอดเทียน  

จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

 

นายธีรศักด์  ภญิโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนกวางโจน       

ได้ชีแ้จงตามบันทึกหลักการและเหตุผล และแถลง

งบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนัน้ มีสมาขิกท่านใดที่จะ

อภปิรายซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี ้ขอเชิญ 
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  นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ในประเด็นงบประมาณรายจ่ายที่ตัง้ไว้ประมาณ

การ ๗๑ ล้านบาท นัน้ สว่นที่จะสอบถาม งบเงินสะสม  

จ านวน ๑๑.๓๓๖.๒๐๕.๘๖ บาท  และเงินทุนส ารอง 

จ านวน ๑๙.๗๕๙.๒๘๘.๒๙ บาท  มีแนวทางที่จะน ามาใช้

พัฒนาได้หรือไม่  

นายทศพร แผ่นทอง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -เสนอในการน าเสนองบประมาณรายจ่ายร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้เสนอไปแต่ละด้านและ

ตามแผนงาน  

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -เสนอใหฝ้่ายบริหารแถลงตามแผนงานไปที่ละ

แผนงาน 

นายธีรศักด์  ภญิโญยงค์       

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -เชญิฝ่ายบริหารได้แถลงและช้ีแจงไปแตล่ะด้าน

แตล่ะแผนงาน  

นางพูมใจ  ประทุมค า       

นายก อบต.กวางโจน  -ขอเรียนชี้แจงว่า  ตามหนังสือ ด่วนมากที่  มท 

๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ลงวนัที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

แนวทางการตัง้งบประมาณรายรับ นัน้ ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จัดท างบประมาณการรายรับทั้งปี ใหค้รบทุก

หมวดรายรับ  และรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับ

ปีงบประมาณที่ผา่นมา  และจะมอบใหร้องสมบัติ  หมูเ่มอืง 

เป็นผู้ช้ีแจงไปแตล่ะด้านและแผนงาน  

นายสมบัติ  หมู่เมอืง 

รองนายก อบต.กวางโจน  -รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในส่วนรายงาน

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประมาณรายจา่ยทั่งไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลกวางโจน ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิน้ 

๗๑.๐๐๐.๐๐๐ บาท จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี

จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    

       งานบริหารทั่วไป รวม 13,788,359  บาท  

       งบบุคลากร รวม 8,794,059   บาท  

       เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 3,953,520   บาท  

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม 4,840,539   บาท 

งานบริหารงานคลัง  รวม 2,566,000   บาท  

งบบุคลากร   รวม 1,957,600   บาท  

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)  รวม 1,957,600   บาท  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

 รวม 3,945,000   บาท  

งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท  

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท   

แผนงานการศกึษา     

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา   

       รวม 5,850,619   บาท  

       งบบุคลากร รวม 4,484,151  บาท  

       เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)รวม 4,484,151 บาท  

แผนงานสาธารณสุข     

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

       รวม 3,977,199   บาท  

       งบบุคลากร รวม 1,475,199  บาท  

       เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,475,199   บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์    

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

       รวม 961,161   บาท  

       งบบุคลากร รวม 550,661  บาท  

       เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 550,661 บาท  
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แผนงานเคหะและชุมชน     

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

       รวม 2,482,527   บาท  

       งบบุคลากร รวม 1,480,027  บาท  

       เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,480,027  บาท  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

       รวม 730,000   บาท  

       งบด าเนินงาน รวม  710,000  บาท  

       ค่าใช้สอย รวม 710,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

       งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 448,000 บาท  

       งบด าเนินงาน  รวม 448,000   บาท  

       ค่าใช้สอย       รวม 350,000   บาท  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

       รวม 20,000  บาท  

       งบด าเนินงาน  รวม  20,000  บาท  

       ค่าใช้สอย       รวม  20,000  บาท  

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 4,103,000 บาท 

 งบลงทุน  รวม 4,103,000  บาท  

       ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  รวม  4,103,000  บาท  

แผนงานการเกษตร    

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 240,000   บาท  

       งบด าเนินงาน    รวม 240,000   บาท  

       ค่าใช้สอย  รวม 240,000     บาท  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 150,000  บาท  

       งบด าเนินงาน   รวม 150,000       บาท  

       ค่าใช้สอย  รวม 150,000       บาท  

แผนงานงบกลาง    

งบกลาง   รวม 20,903,208   บาท 
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นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์      

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -ขณะนีเ้วลา ๑๒.๐๐ น.พักรับประทานอาหาร

เที่ยง ๑ ช่ัวโมง 

นายบุญปัน  มามีสุข 

เลขานุการสภา ฯ  -เชญิสมาชิกสภา ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อ

ด าเนนิการต่อ และขอเชิญ นายทศพร  แผ่นทอง รอง

ประธานสภา ฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ต่อไป 

นายทศพร  แผ่นทอง 

ประธานที่ประชุม   -ช่วงเช้าฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงรายละเอียด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ และเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิก

อภปิรายในหมวด และแผนงานต่าง ๆ  

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ได้ศึกษาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 

ประเด็น สถานะการคลัง  

 ๑.๑.๑ เงินสะสม       ๑๑,๓๓๖,๒๐๕.๗๖  บาท 

  ๑.๑.๒ เงินทุนส ารอง  ๑๙,๗๕๙,๒๘๘.๒๙ บาท 

งบประมาณส่วนนี้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐานได้หรอืไม่ 

นายทศพร  แผ่นทอง 

ประธานที่ประชุม   -เชญิฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 

 

นางพูมใจ  ประทุมค า       

นายก อบต.กวางโจน  -งบประมาณส่วนนีอ้ยู่ในบัญชธีนาคาร ทางฝ่าย

บริหารรับรายงานทางการเงนิจากเจ้าหน้าที่ทุกเดือน  

สืบเนื่องตามระเบียบใหม่การเบิกจ่ายขาดเงินสะสมต้องกัน 

 ไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีคือ

จ านวน ๗๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท กันไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็น

๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกันเงินไว้ค่าเงินเดอืนบุคลากร ๓ 

เดือน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ส่วนเงนิทุนส ารองเงนิสะสมตาม

ระเบียบกันเงนิไว้ ๒๕ เปอร์เซ็นต์  และตามระเบียบใหม่ 

กันเงนิไว้ ๑๕  เปอร์เซ็นต์ 
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 นายบรรจง  แพรชัยภูมิ 

 ผูอ้ านวยการกองช่าง  -ตามหนังสือกองคลังเงิน ข้อ ๑.๑.๑ ระเบียบการ

ใช้เงนิงบประมาณกันไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของบประมาณ

รายจ่ายกันเงนิไว้ ๓ เดือน  ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท   

คูณสาม เท่ากับ  ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

   นางนอ้มนรศิรา  หมู่โสภณ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง   -เงินสะสม    ๑๑,๓๓๖,๒๐๕.๗๖  บาท 

     ๑.๑.๒ เงินทุนส ารอง  ๑๙,๗๕๙,๒๘๘.๒๙  บาท 

 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -หมวด ๑ รายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณชิย์ของรายได้ การจัดตั้งงบประมาณตามแผนงาน 

๑๑ แผนงาน เช่นคา่น้ ามันเชื้อเพลิงตัง้งบประมาณไว้เยอะ 

และการตั้งงบประมาณโครงการศึกษาดูงานเยอะ  ภัยแล้ง

ไม่ได้ตั้งไว้ช่วยเหลือประชาชน งบจัดชือ้รถดับเพลิง ไว้สาม

ล้านห้าแสน ท าไมไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ  

นายทศพร  แผ่นทอง 

ประธานที่ประชุม   -เชญิฝ่ายบริหาร 

 

นายสมบัติ  หมู่เมอืง 

รองนายก อบต.กวางโจน  -การท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย มีขอ้จ ากัด

หลายเรื่อง  อบต.กวางโจน งบประมาณเยอะขึน้ ดูจากการ

จัดสรรงบประมาณใหแ้ตล่ะหมูบ่้านเพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องน้ ามัน

เชื้อเพลิงตัง้ไว้เท่าเดิม ตัง้ไว้หลายหมวด การจัดซื้อรถมี

ความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อ เพราะเป็นความเดือนร้อนของ

ประชาชน งบงานบ้านงานครัว จ าเป็นต้องไว้ไว้ตาม

วัตถุประสงค์ และงบโครงการศกึษาดูงาน จึงจ าเป็นต้องตัง้

ไว้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นมาตรฐานตัวชีว้ัดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางพูมใจ  ประทุมค า       

นายก อบต.กวางโจน  -การตั้งงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ เรื่องเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ติดเชื้อ ปี ๒๕๖๓ จะมีการปรับใน

การจา่ยเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุเป็น ๗๐๐ บาท  
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นายส าเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔    -ตั้งข้อเสนอแนะ ดังนี ้ด้านการตัง้งบประมาณ

เรื่องจัดซื้อรถดับเพลิง และเครื่องมอืกู้ชพี ในการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยต่าง ๆ จ าเป็นต้องตัง้งบประมาณ เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือประชาชน  เรื่องเครื่องปรับอากาศส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ควรจะมีเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใน

การเรียนการสอนของเด็กเล็ก และอยากใหเ้พิ่ม

งบประมาณในด้านศาสนาวัฒนธรรมให้เพียงพอ  เรื่อง

เครื่องพน่หมอกควัน หรือเครื่องพน่ละออง ป้องกันโรคควร

จ าเป็นต้องตั้งไว้  และด้านโครงสรา้งพื้นฐานควรเพิ่มด้วย 

และด้านหอ้งน้ า ห้องสุขา ควรปรับปรุง  

นายประยงค์  ประชามอญ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -ฝากเรื่องตัง้งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพิ่ม เพื่อเป็นการพัฒนา น้ ามันเชื่อเพลิง ตัง้ไว้เยอะเกินไป  

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑   -ประเด็นการซื้อรถดับเพลิง ปัญหาไม่มีพนักงาน

ขับ  ควรจัดหาพนักงานขับรถ และการบ ารุงรักษา 

นายบุญยัง  โพธิ์พรหม 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘  -เรื่องโครงการกีฬาสี่องค์กร เปลี่ยนใหม่เป็น

โครงการกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ได้หรือไม่  และการ

จัดซื้อรถดับเพลิงเห็นด้วย  และควรซ่อมแซมบ ารุงรักษา

คันเก่าด้วย 

นายประจญ  รอดแก้ว  

ส.อบต.หมู่ที่ ๒  -เรื่องจัดซื้อรถดับเพลิงเห็นด้วย 

 

นายส าเรียง  เชือ้อ่อน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  -ส าหรับปีนี้เรื่องปัญหาภัยแล้ง สว่นโครงการให้

ความรูเ้กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปีนี้ของดกิจกรรมในปี

หนา้ 

นายสมบัติ หมูเ่มือง 

รองนายก อบต.กวางโจน  -ส่วนของเรื่องการจัดซื้อเครื่องมอืงานป้องกัน    

ก็จัดซือ้เป็นประจ าทุกปี และปัญหาในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ นัน้ ก็ตั้งงบประมาณไว้ซ่อมแซมอยู่ 
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แล้ว ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ก็จ าเป็นต้องตัง้ไว้  

และโครงการให้ความรูเ้กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในปีนี้ก็

จะพิจารณาตามความเหมาะสม  เรื่องขยะตั้งไว้ตามค าสั่ง

ของหน่วยงาน ส่วนโครงการจัดการน้ าเสียมอบให้ อสม.

เป็นผู้ด าเนินการสนับสนุนหมู่บ้านละ ๕๐๐ บาท 

นางสาวกรรณกิาร์  ดเิรกโภค 

รองปลัด  อบต.  -ชีแ้จงการรับรองขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ขั้นรับหลักการ มีมติ ๑ รับหลักการ ๒ ไม่รับหลักการ ๓ 

งดออกเสียง ถ้าท่านเห็นว่าโครงการไม่เห็นด้วยก็สามารถ

ยืนแปรญัตติ ต่อไป 

นายทศพร  แผ่นทอง     -หลงัจากการพักการประชุม แล้ว ขอมติที่ 

ประธานในที่ประชม ประชุมจากสภาฯ แหง่นี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจนพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งรา่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ หรอืไม่  มีจ านวนผูเ้ข้าประชุม จ านวน ๓๔ ท่าน 

มตทิี่ประชุม   - มีมติรับหลักการ เป็นเอกฉันท์  เวลา ๑๖.๐๕ น. 

๑. รับหลักการ   ๓๐   เสียง 

๒. ไม่รับหลักการ     -   เสียง 

๓. งดออกเสียง       ๔   เสียง 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม -ให้สมาชิกสภา อบต.กวางโจน พิจารณาเลือก 

สมาชิกสภาท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ แตง่ตั้ง 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๓ –  

๗ คน ตามข้อ ๑๐๕(๓),ข้อ ๑๐๖(๔) และข้อ ๑๐๗  

แตถ่้าสภาท้องถิ่นไม่รับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติให้

ด าเนนิการตามมาตรา ๘๗/๑วรรคหนึ่ง,วรรคสองและ

วรรคสาม และข้อ ๔๘ 

- จงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นเสนอจะต้องมีผูร้ับรองอย่างน้อยสองคน (และใหน้ า 
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วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ  

เลือกทีละคนตามล าดับ จนครบตามจ านวนที่ก าหนด) 

ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติที่

ละล าดับ 

นายโสภญิ  กัณหาเขียว      

ส อบต.หมูท่ี่ ๙                                       - ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕ คน 
    

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม    -ขอผูร้ับรอง 
 

นายสมัย  พลธานี      

ส อบต.หมูท่ี่ ๗     -ขอรับรอง 
 

นายบุญยัง  โพธิ์พรม      

ส อบต.หมูท่ี่ ๘     -ขอรับรอง 
 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะเสนอ 

จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ อีกหรอืไม่  
 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะเสนอ 

จ านวน คณะกรรมการแปรญัตติอกีหรือไม่ ถ้าไม่มกี็จะขอ

มตจิากที่ประชุมสภา อบต.แหง่นี้ ระหว่าง การเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน หรือ ๕ คน  

- สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นว่าควรแตง่ตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน ยกมอื  

         เห็นชอบ จ านวน - เสียง 

- สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นว่าควรแตง่ตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๕  คน ยกมอื  

        เห็นชอบ จ านวน ๓๔ เสียง  

ที่ประชุม   -มตทิี่ประชุมสภา อบต.กวางโจน โดยเสียงข้าง

มาก คือ แตง่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๕  คน 
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นายทศพร  แผ่นทอง    -ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต.กวางโจน เสนอ 

ประธานสภา ที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๕  คน โดยเสนอที่ละ 

ล าดับ  

นายโสภญิ  กันหาเขียว         -เสนอ นายศุภชัย วันทาเขียว ส.อบต.ม. ๑๕ เป็น  

ส.อบต.หมูท่ี่ ๙    ล าดับที่ ๑ โดยมีผูร้ับรอง 

         ๑.นายสมพิศ  ผมเวียง    ส.อบต.ม. ๖  ผูร้ับรอง 

๒.นายสมัย  พลธานี    ส.อบต.ม. ๗ ผูร้ับรอง 
 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะเสนอชื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๑ อีกหรอืไม่  
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

 

นายประยงค์  ประชามอญ     

ส.อบต. ม.๑๓  -เสนอ นายส าเรียง เชื้ออ่อน ส.อบต.ม.๑๔ เป็น 

ล าดับที ่๒ โดยมีผูร้ับรอง 

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

๒.นายสมัย พลธานี     ส.อบต. ม.๗  ผู้รับรอง 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะเสนอชื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่  ๒  อีกหรอืไม่  
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายสมัย  พลธานี    

ส.อบต. หมูท่ี่ ๗  -เสนอ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก อบต.

เป็นล าดับที่ ๓  โดยมีผู้รับรอง 

        ๑.นายสงกรานต์ ธารารักษ์ ส.อบต. ม.๖  ผูร้ับรอง 

๒.นายเจรญิ กองศรี       ส.อบต. ม.๑  ผูร้ับรอง 
 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะ เสนอชื่อ 

คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๓  อีกหรอืไม่  
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
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นายเจริญ  กองศรี    

ส.อบต. หมูท่ี่ ๑  -เสนอนายทศพร แผน่ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เป็น

ล าดับที่ ๔  โดยมีผู้รับรอง 

        ๑.นางไพวรรณ์  กองเพชร ส.อบต. ม.๑  ผูร้ับรอง 

๒.นายสียา  มีแก้ว    ส.อบต. ม.๑๒  ผูร้ับรอง 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะ เสนอชื่อ 

คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๔  อีกหรอืไม่  
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายบุญยัง  โพธิ์พรหม    

ส.อบต. หมูท่ี่ ๘  -เสนอนายประยงค์  ประชามอญ ส.อบต.หมู่ที่ 

๑๓ เป็นล าดับที่ ๕  โดยมีผู้รับรอง 

        ๑.นางสายพิณ แสนตระกูล ส.อบต. ม.๒ ผูร้ับรอง 

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

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -มีสมาชิกสภา อบต.กวางโจน ท่านใดจะ เสนอชื่อ 

คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๕  อีกหรอืไม่  
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -ขอสรุปมตทิี่ประชุมสภาฯได้เลือกสมาชิกสภา 

อบต.กวางโจน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๕  คน ประกอบด้วย 

          ๑. นายศุภชัย  วันทาเขียว   ส.อบต.หมูท่ี่  ๑๕ 

   ๒. นายส าเรียง  เชื้ออ่อน    ส.อบต.หมู่ที่  ๑๔  

   ๓. นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก อบต.กวางโจน 

   ๔.นายทศพร  แผ่นทอง        ส.อบต.หมูท่ี่  ๑๓ 

   ๕.นายประยงค์  ประชามอญ ส.อบต.หมู่ที่  ๑๓ 

นางสาวกรรณิการ์  ดเิรกโภค    

รองปลัด อบต.กวางโจน  -ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม

และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม  
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-จงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผูใ้ดจะยื่นเสนอค า

ขอแปรญัตติให้ยื่นตอ่ประธานคณะกรรมการพิจารณาค า

ขอแปรญัตติตั้งแตว่ันที่  ๑๖-๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน และก าหนดให้คณะกรรมการ

แปรญัตติมาประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติและเลขานุการแปรญัตติในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๖.๓๐ น.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ 

วรรค ๓ ก าหนดว่า “ญัตติร่างขอ้บัญญัติ งบประมาณจะ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา

วาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่

น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ

แหง่ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณนั้น”ในการประชุมครั้งต่อไป 

จะเรียกประชุมในวันที่ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 

๐๙.๐๙ น. ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ และ

วาระที่ ๓ ขอให้สมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมโดยพร้อม

เพรยีงกัน 
 

มตทิี่ประชุม    - รับทราบ  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม   - ในวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีก หรอืไม่ 
 

นายสมัย  พลธานี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๗  -เรื่องเงินทุนส ารอง จัดซื้อซับเมอร์ส อนุมัติหรือ

ยัง ทางคณะกรรมการประปาให้ประสานงานทาง  อบต. 

และเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างของบ้านหนองปอแดง จะ

เข้าด าเนินการช่วงนี ้เพราะช่วงเข้าพรรษานีจ้ะมีอุปบาสก 
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อุบาสิกาปฏิบัติธรรมช่วงวันพระ เพื่อเป็นการอ านวย 

ความสะดวก และกองทุนฌาปนกิจศพของชมรมผู้สูงอายุ

ต าบลกวางโจน ศพละ  ๑๐ บาท บ้านหนองปอแดง

ผูเ้สียชีวิตได้ประมาณ ๒  เดือนแล้วยังไม่ได้รับเงนิเลย บาง

หมูบ่้านเสียชวีิตทีหลังได้รับแล้ว 

 

นายประยงค์  ประชามอญ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  -สอบถามเรื่องปัญหาภัยแล้งมีการช่วยเหลือ

อย่างไร  

นายสมบัติ  หมูเ่มือง 

รองนายก อบต.กวางโจน  -เรื่องงบประมาณงบจัดซื้อซับเมอร์ส อยู่ในช่วง

ด าเนินการ เรื่องฌาปนกิจผู้สูงอายุจะให้ เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง และปัญหาภัยแล้งอยู่ระหว่างหา

แนวทาง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 

 

นายบรรจง  แพรชัยภูมิ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง  -เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างก็เป็นไปตาม

แผนงาน หรอืตามหนังสือที่แจ้งมา ส่วนโครงการคอนกรีต 

เสริมเหล็กภายในต าบล ก็จะเร่งผู้รับเหมาด าเนินการให้

แล้วเสร็จ และปัญหาภัยแล้ง ทางจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศ

ภัยแล้งแล้ว ตามหนังสือของจังหวัดนั้น ก็จะด าเนินการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป ส่วนเรื่องการขุดเจาะบ่อ

บาดาลของหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านต้องมีในแผนของแต่ละ

หมูบ่้านด้วย  

  -เรื่องการอุดหนุนไฟฟ้าของหมู่ที่ ๑๗ ได้ประสาน

การไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางส านักงานไฟฟ้าก็จะ

น าส่งเงินคนืเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
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นายนิกร  มาละ 

ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม  -เรื่องเงินผู้สูงอายุรับเงินตกเบิกตามระเบียบมีผล

บังคับใช้ในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐๖ ราย ให้ผูสู้งอายุส่งสมุด

บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.ภายในวันที่  ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ในส่วนการเบิกจ่ายประมาณ ๑ สัปดาห ์ 

  -เงินฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ ปีที่ ๑ เสียชีวิต ๗๕ 

ราย ปีที่ ๒ เสียชีวิต ๓๖ ราย ศพที่ติดค้างไว้ได้ประสานกับ

ญาติผู้เสียชีวิตแล้ว ทางคณะกรรมการก าลังด าเนินการ

จัดเก็บให้ครบถ้วนและจะด าเนนิการตอ่ไป  

นายทศพร  แผ่นทอง    

ประธานในที่ประชุม  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่อง

อื่นๆ ทีเ่สนอที่ประชุมอีกหรือไม่ (ให้เวลา) ถ้าไม่มี....  

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมใน......ครั้งนี ้  

ขอปิดประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๔๕ น. 

 
  

บุญปัน  มามีสุข 

(นายบุญปัน  มามีสุข) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

             (ลงช่ือ)..........นายเจรญิ  กองศรี….....…ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายเจริญ  กองศรี)                                    

 

(ลงช่ือ)………….นายสมัย  พลธานี............…กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายสมัย  พลธานี) 

 

          (ลงช่ือ)………นายสมพิศ  ผมเวียง….......……กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                    (นายสมพิศ  ผมเวียง)        

                    

         (ลงช่ือ).........นายบุญยัง  โพธิ์พรหม..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 

 

        (ลงช่ือ)..........นางกานดา   บุญค าภา........เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    

                             (นางกานดา   บุญค าภา)    
 

 

      ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

                    (ลงช่ือ) นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์   ผูร้ับรองบันทึกการประชุม 

    (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 


