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รายช่ือผู้เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  2562 

ครั้งที่ 1 วันที่  13   สิงหาคม 2562  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 

 
ที่ ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นางชนาภา       สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา    สุภักดี 
4 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
5 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
6 นายมงคล  บุตรศร ี สมาชิก อบต.หมู ่2 มงคล  บุตรศร ี
7 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
8 นายประยรู  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู ่3 ประยรู  กล้าจรงิ 
9 นางปานศร ี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศร ี  สิมาชัย 

10 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 
11 นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 อนุกุล  งอกลาภ 
12 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูมิ 
13 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
14 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
15 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
16 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
17 นายสุรศักดิ ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ ์  หาญชนะ 
18 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู ่ 9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
19 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
20 นายสมศักดิ ์  เจรญิวัย สมาชิก อบต.หมู ่11 สมศักดิ ์     เจริญวัย 
21 นายชาญ  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจรงิ 
22 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์ สมาชิก อบต.หมู ่12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามญัที่ 3 ประจ าปี 2561 
ครั้งที่ 1 วันที่  13 สิงหาคม 2562 เวลา  9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 

 

ท่ี ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า นายก อบต. แก่ง   หาญบุ่งคล้า 
2 นายสมบรูณ์    กล้าจริง รองนายก อบต. สมบรูณ์    กล้าจริง 
3 นายวิยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต. วิยุทธร  ช่างเหล็ก 
4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขาฯ นายก อบต. รุ่งทิพย์  ใจสบาย 
5 นายบุญสง่  ศรีจันทะ ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย บุญสง่  ศรีจันทะ 
6 นายถนอมจิต  อินทอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าฯ ถนอมจิต  อินทอง 
7 นายสุพรม  สิมาชัย ก านัน ต.บุ่งคล้า สุพรม  สิมาชัย 
8 นายอดุลย์  งอกลาภ ผอ.รพ.สต.บุง่คล้า อดุลย์  งอกลาภ 
9 นางวิไลพร  เขียนภูเขียว ผช.ผญบ.ม.10 วิไลพร  เขียนภูเขียว 

10 นางบัวเงิน  ชาลีกลุ สารวัตรก านัน บัวเงิน  ชาลีกุล 
11 นางอุบลรัตน์  สอนชัยภูม ิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์  สอนชัยภูมิ 
12 นายเอนก  สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก  สิมาชัย 
13 นายเสรี  โคตระคุ ผญบ.ม.12 เสรี  โคตระคุ 
14 นายพิชิต  หาญมะโน ผญบ.ม.4 พิชิต  หาญมะโน 
15 นายนคร  กาญจนสกุล ผช.ผญบ.ม.8 นคร  กาญจนสกุล 
16 นางสายฝน  อุตมะแสงจันทร ์ ผช.ผญบ.ม.7 สายฝน  อุตมะแสงจันทร ์
17 นายสายัณห์  ศรีสจุันทร ์ ผช.ผญบ.ม.11 สายัณห์  ศรีสจุันทร ์
18 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผอ.กองคลงั นันทพร  ไพศาลธรรม 
19 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง  ระดาบุตร 
20 นางปฏิณญา  คลังกลาง นักตรวจสอบฯ ปฏิณญา  คลังกลาง 
21 นางมาลัย  กล้าประจันทร ์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย  กล้าประจันทร ์
22 นางเยาวเรศ  เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ  เมฆวัน 
23 นางสาวนิศากร  พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร  พิพัฒน์พงษ์ 
24 นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย 
25 นางสาวพิไลพรรณ  จันทรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ  จันทรัตน์ 
26 พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง จพง.ป้องกันฯ พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง 
27 น.ส.จีรนันท์  ญาติสมบรูณ์ นักทรัพยากรบุคคล จีรนันท์  ญาติสมบรูณ์ 
28 น.ส.นิศากร  ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร  ชาวพงษ์ 
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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2562 

ครั้งที่ 1   วันที่  13  สิงหาคม 2562   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 

................................................................... 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าหอ้งประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 21 คน  ขาดประชุม – คน  เมื่อที่
ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1           เรื่อง  ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา  - ขอขอบคุณทุกหมูบ่้านที่ได้ร่วมกนัจัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ มีการพฒันาหมูบ่้าน 
ประธานสภาฯ              มีการจัดกจิกรรมโดยพรอ้มเพรียงกัน 
   - ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนระมัดระวัง โจรขโมยข้าวสารตามโรงสี โดยการแอบอ้างว่าเจ้า 
   ของข้าวให้มาเอา  ซึ่งในต าบลเราเจอหลายรายแล้ว ม.4 ก็เจอเช่นกัน 
ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว (สมัยวิสามญัที่ 2ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน)  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ส่วนราชการ) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา – ขอแจ้งทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูในต าบลของ 
   เรา มีทัง้หมด 4 ท่าน  คือท่าน ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย และครู ร.ร.ชุมชนบ้านบุง่คล้าอีก 3  
   ท่าน  
   - ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แกเ่ด็กนักเรียน  
   - ขอฝากเรื่องซ่อมแซมถนน 
ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย - ร.ร.ดีสีมุ่มเมือง เป็นการวางพื้นฐานความสามัคคี ตามแบบอย่างของชุมชน ความสามัคคี  

การให้ความส าคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงผลการเรียนของทัง้ 2 
โรงเรียนอยู่ในระดับ ทอ็บเท็นของเขตฯ และขอขอบคุณการท าให้นักเรียนของเรามี
ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ กับอาสาสมัครท าให้นักเรียนสามารถสือ่สารได้ 
-ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่เรามีอยากใหส้่งเสริมคือใบเสมา การเดินทางและการ
ประชาสมัพันธ์หรือก่อสร้างสญัลกัษณ์ใบเสมาไว้ที่ทางเข้า น่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ้น และชาวบ้านกจ็ะมรีายได้เพิ่มข้ึน 

ประธานสภาฯ  - ขอบคุณท่าน ผอ.ทั้งสองท่าน ที่ได้ให้ความส าคัญกบัเยาวชน และข้อเสนอแนะเรื่องใบเสมา 
   ขณะนี้มีปัญหาเรื่องมลูนกพิราบ ที่ตาข่ายท าไว้ช ารุด 



4 
ผญบ.ม.4 -ขอเสนอเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใบเสมา บ้านกุดโง้งทีม่ีปญัหาความสะอาด ตา

ข่ายกันมูลนกพริาบช ารุด อยากให้ อบต.ได้ด าเนินการซ่อมแซม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาความสะอาด 

 - อีกเรื่องคือแหลง่น้ าที่กุดโง้ง ขณะนี้แห้ง มีชาวบ้านมาหาปลาในแหลง่น้ าแต่ไม่ใช่คนในพื้นที่
เรา อยากให้ อบต.ท าป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจบัสัตว์น้ าในแหลง่น้ าทั้งต าบลของเรา ส่วน ม.
4 ด าเนินการแล้วโดยใช้งบกองทุนหมู่บ้าน 

ผญบ.ม.11 - เรื่องแรกเรื่องการรบัทุนการการศึกษาของเดก็นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบุง่คล้า วันน้ัน
หลงัจากรับทุนแล้ว เด็กได้น าเงินที่ได้ไปซื้อสรุามาด่ืม ม.1 เมาสุราแล้วพูดไม่รูเ้รื่อง การที่เรา
มอบสิ่งดีๆให้เด็ก แต่เดก็น าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และผมได้เข้าไปพบคุณครูที่ โรงเรียน อยาก
ให้เรียกผูป้กครองมาประชุม เพราะไม่ทราบว่าผู้ปกครองทราบหรอืไม่ว่าเด็กได้รบัทุน และ
อยากทราบว่าผู้ปกครองต้องการใหเ้ราช่วยเหลืออะไรบ้าง 

 - ปัญหายาเสพติด ขณะนี้เรื่องเด็กแว้นกเ็บาบางลง  แต่เรื่องยาเสพติดผู้ใหญ่บ้านมีข้อมูลและ
รายงานข้อมลูทุกครึ่งปี และต ารวจก็จะเข้ามาประสาน มีต ารวจภาค 3 เข้ามาจับเดก็ในพื้นที่
โดยที่ สภ เมืองก็ไม่รู้ ผมก็ได้แต่ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 - ขณะนี้ล าห้วยกุดแหลม ทีก่รมทรพัยากรน้ าภาค 4 เข้ามาขุดลอก ขณะนี้น้ าแห้งลงมาก 
มองเห็นเกาะกลางชัดเจนมาก ผมอยากขอให้ท่านนายกฯไดท้ าหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ าให้
มาดูด้วย 

ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า ตามที่ท่าน ผญบ.ม.11 เสนอแนะมา ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ และทางโรงเรียนได้ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน และเชิญผูป้กครองมาพบ ผมสะท้อนไปถึง พ.ร.บ.การขายเครื่องดื่ม
ส าหรับเด็กที่อายุยงัไม่ถึงสิบแปดปี แต่ทางร้านจ าหน่ายเครือ่งดื่มแอลกอลฮอล์ บุหรี่ ในเวลา
ที่กฎหมายก าหนดห้ามจ าหน่าย ถือว่าผิดกฎหมาย อยากใหก้ าชับไปถึงร้านค้าด้วย ปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคมแหว่งกลาง เด็กไม่ได้อยู่กับพอ่ แม่ อยู่กับปู่ยา่ตายาย เราได้ไปเยี่ยมนักเรียน
ทุกครัวเรือน มีใบเยี่ยมและมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 97 ทุนที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่ใจดี ท า
ให้เด็กที่ไดร้ับทุนเกือบทุกคน โดยพจิารณาตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ และในวันน้ัน
ผู้ปกครองก็จะรับเด็กกลับเลย ส่วนบางคนผู้ปกครองไมม่ากก็ลับเอง จึงเกิดปญัหาดังกล่าวข้ึน 

  ส่วนการลงโทษนักเรียนทุกวันน้ีห้ามเฆ่ียนตี มีเพียงท าทัณฑบ์นและรายงาน
ผู้ปกครอง ตัดคะแนนพฤติกรรม ตามทีท่่านแนะน ามาเราจะน าปรับปรงุ และท าอย่างไรจะให้
สังคมน่าอยู่ต่อไป                            

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่อง เสนอเพื่อพจิารณา 
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปงีบประมาณ 2563 
(วาระที่ 1) 
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ประธานสภาฯ              เชิญปลัด อบต. ได้ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ใหส้มาชิกสภา

รับทราบ 
 

นางชนาภา  สุภักดี       ช้ีแจงระเบียบและข้ันตอนในการพจิารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ปลัดอบต.                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.2547   
                              (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554)   
                              ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ   จะพจิารณาเป็น 3 วาระ    
                                        วาระที่ 1 รับหลกัการ 
                                        วาระที่ 2 แปรญัตติ  
                                        วาระที่ 3 จะให้ตราเป็นข้อบัญญัตหิรือไม่   
                                ในหมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3  ญัตติร่างข้อบญัญัติงบประมาณ จะ พจิารณา3 วาระ รวด                         
                                เดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่2 ให้ก าหนดระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อย     
                                น้อยกว่า24 ช่ัวโมงนับแต่สภาทอ้งถ่ินมีมตริับหลักการแห่งร่างข้อบญัญัตงิบประมาณนั้น   
                                      ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาปรึกษาใน 
                                 หลักการแหง่ข้อบญัญัติ และลงมติว่าจะรบัหลักการหรือไม่ 
                                        ข้อ 49 ร่างข้อบัญญัติทีส่ภาลงมติรบัหลักการแล้ว ให้ประธานสภาส่งร่างข้อ  
                                 บัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณา และที่ประชุมสภาต้องก าหนด    
              ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
                                        ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติทีส่ภาก าหนด ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข 
                                 ร่างข้อบญัญัติ ให้เสนอค าแปรญตัติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
                                         ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องส่งร่างนั้นตาม   
                                 ร่างเดิม และตามทีม่ีแก้ไขพร้อมบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาทอ้งถ่ิน และ     
                                 ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อนวัน         
                                 ประชุมพิจารณา 
                                          ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบญัญัติในวาระที่ 2  ให้ปรึกษาเรียง       
                                 ตามล าดับข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติหรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
              ข้อ 52 การพิจารณาข้อบญัญัติในวาระที่ 3  ไม่มกีารอภิปราย ให้ที่ประชุม    
                                 สภาลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบญัญัติหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            ในวาระที่ 1 รับหลักการ  เชิญผูบ้รหิาร ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       
        ประจ าปงีบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมสภา  
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นายแก่ง หาญบุง่คล้า       
นายก อบต.    ค าแถลงงบประมาณ 
  ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบ้รหิารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า  จะได้เสนอร่าง  
 ข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้าอีก    
    ครั้งหนึ่ง  ในโอกาสนี้คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า จงึขอช้ีแจงให้     
    ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถงึสถานการณ์การคลัง  ตลอดจน     
    หลักการ และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุง่คล้ามีสถานะการเงินดังนี ้

1.1.1เงินฝากธนาคาร  จ านวน 44,711,435.70 บาท 
1.1.2เงินสะสม  จ านวน  12,061936.80  บาท 
1.1.3ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  19,540,955.63  บาท 

   2.การบรหิารงบประมาณ  ในปี พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
    (1) รายรบัจริง  จ านวน  49,417,248.76  บาท 

 หมวดภาษีอากร     จ านวน 4,382,737.00  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนญุาต จ านวน 729,694.84  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน   จ านวน 128,528.76  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  42,668.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน  0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  18,250,855.16 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  25,882,765.00 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 3,695,200.00  บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  36,027,603.10  บาท 
 งบกลาง     จ านวน  16,811,129.00 บาท 
 งบบุคลากร    จ านวน  9,288,219.00 บาท 
 งบด าเนินงาน    จ านวน  5,900,365.10 บาท 
 งบลงทุน    จ านวน  3,601,890.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น    จ านวน 0.00 บาท 
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 งบเงินอุดหนุน    จ านวน  426,000.00  บาท 
(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน 3,725,600.00       บาท 
(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม  จ านวน  2,984,700.00  บาท 

       
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
 รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการปี 2562 ประมาณการปี2563 

รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 1,370,668.74 1,370,000.00 3,650,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ    
ใบอนุญาต 

843,095.00 655,000.00 695,000.00 

  หมวดรายได้จากทรพัย์สิน 288,430.88 200,000.00 150,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,615.00 30,000.00 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,525,809.62 2,255,000.00 4,515,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีอากร 21,519,784.77 19,245,000.00 19,485,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,519,784.77 19,245,000.00 19,485,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,820,856.00 28,000,000.00 28,000,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
26,820,856.00 28,000,000.00 28,000,000.00 

รวม 50,866,450.39 49,500,000.00 52,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 รายจ่ายจริง ปี 2561 ประมาณการปี 2562 ประมาณการปี2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
  งบกลาง 19,879,478.00 20,968,000.00 21,994,000.00 
  งบบุคลากร 10,302,866.00 12,528,970.00 13,554,850.00 
  งบด าเนินงาน 7,693,843.39 10,046,430.00 9,590,250.00 
  งบลงทุน 5,231,088.00 5,139,600.00 5,887,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,199,135.04 817,000.00 973,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,306,410.43 49,500,000.00 52,000,000.00 
รวม 44,306,410.43 49,500,000.00 52,000,000.00 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 14,704,243 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 985,160 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 3,679,797 
   แผนงานสาธารณสุข 774,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,407,100 
   แผนงานเคหะและชุมชน 1,680,200 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 190,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,391,500 
   แผนงานการเกษตร 704,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 21,994,000 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 52,000,000 
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     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารส่วนต าบลบุง่คล้า ได้ประมาณการรายรบัไว้  
รวม 52,000,000 บาท เป็นเงินรายได้ 24,000,000 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป 28,000,000  บาท  และได้
ประมาณการรายจ่ายไว้เป็น งบประมาณแบบสมดุล รวม 52,000,000  บาท  รายละเอียดร่างข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามเอกสารแนบท้าย 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาและอภิปรายรายละเอียดร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พอสมควรแล้ว ประธานสภา ขอมติที่ประชุมสภาใน
วาระที่ 1 จะรบัร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หรือไม่   

มติที่ประชุม     เห็นชอบทัง้ 21 เสียง     ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสยีง – เสียง 
 
ประธานสภาฯ     ขอพักการประชุมเป็น เวลา 30 นาที  เริ่มประชุมต่อเวลา 12.30 น. 
พักการประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
เริ่มประชุม  เวลา 12.30 น. 
ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ ปลัดอบต.ช้ีแจงระเบียบการเลอืก   
    คณะกรรมการแปรญัตติใหท้ี่ประชุมสภาทราบ 
นางชนาภา  สุภักดี       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.2547                     
ปลัด อบต.                  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554)  หมวด 8  ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสภา        
                                ท้องถ่ิน   ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและข้อ 105 (3 )    
                                คณะกรรมการแปรญัตติ  ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการ  ให้เลือกทลีะคน  เลือกคนที่ 
                                หนึ่งก่อน แล้วจึง เลือกคนถัดไปจนครบจ านวนที่สภาทอ้งถ่ินได้มีมติก าหนดไว้ 
ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกเสนอว่าจะใหม้ีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 
นายประหยัด  จันทรป์รีดา           เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทัง้ 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสยีง – เสีย 
 
ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 พร้อมผู้รบัรอง 2 คน 
นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1.  นางเหรียญทอง ยังดี  สมาชิก อบต.หมู่ 2  
สมาชิกอบต.หมู ่8           ผู้รับรองคือ 1. นายชาญ  กล้าจริง  สมาชิก อบต.หมู่ 12   
                                              2.นายมงคล  บุตรศรี  สมาชิก อบต.หมู่ 2 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนออกีหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติทีป่ระชุมประธานสภาฯ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทัง้ 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสยีง – เสียง 
 
ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   พร้อมผู้รบัรอง 2 คน 
นางเหรียญทอง ยังดี   เสนอคณะกรรมการ คนที่ 2.นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก อบต.หมู่ 8 
สมาชิก อบต.หมู่ 2          ผู้รับรองคือ  1. นายบุญช่วย  เชิดชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่ 6   
                                                2. นางลัดดา  โชคเฉลิม อบต.หมู่ 10   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออกีหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทัง้ 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสยีง – เสียง 
 
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 พร้อมผู้รบัรอง 2 คน 
นายสมศักดิ์  เจริญวัย     เสนอคณะกรรมการคนที่ 3. นายประหยัด  จันทรป์รีดา   สมาชิก อบต.หมู่ 1 
สมาชิก อบต.หมู่ 11         ผู้รับรองคือ    1. นางเหรียญทอง ยังดี  สมาชิก อบต.หมู่ 2 
                                                    2.นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่ 7  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออกีหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทัง้ 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสยีง – เสียง 
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  พร้อมผู้รบัรอง 2 คน 
นางนารีรัตน์  จันทร์บัว    เสนอคณะกรรมการ คนที่ 4. นายชาญ  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู่ 12 
สมาชิก อบต.หมู่ 1         ผู้รับรองคือ    1.นายสากล อ้อนอุบล  สมาชิก อบต.หมู่ 4   
                                                 2.นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก อบต.หมู่ 8  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออกีหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทัง้ 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสยีง – เสียง 
 
ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 พร้อมผู้รบัรอง 2 คน 
นายนายชาญ กล้าจรงิ    เสนอคณะกรรมการ คนที่ 5. นางนารีรัตน์ จันทร์บัว  สมาชิก อบต.หมู่  1    
สมาชิก อบต.หมู่ 12        ผู้รับรองคือ   1. นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2   
                                                  2. นายประหยัด จันทรป์รีดา  สมาชิก อบต.หมู่ 1   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออกีหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทัง้ 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสยีง – เสียง 
 
ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่าน ดังนี้ 
    1. นางเหรียญทอง ยังดี สมาชิก  อบต.หมู่ 2 
                               2. นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก  อบต.หมู่ 8 
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                               3. นายประหยัด  จันทร์ปรีดา  สมาชิก อบต.หมู่ 1   
                               4. นายชาญ กล้าจริง สมาชิก  อบต.หมู่ 12  
                               5. นางนารีรัตน์ จันทร์บัว  สมาชิก อบต.หมู่ 1   
ประธานสภาฯ               เชิญ ปลัดอบต.ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบ 
ปลัด อบต.     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547                                            
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 8 ข้อ 109 การนัดประชุม และเปิด   
 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถ่ิน 
 ดังนั้นจึงขอแจ้งเป็นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ วันที่ 13 สิงหาคม 2562    
  เพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากเลิกประชุมสภา 
 ณ.ห้องประชุม สภา อบต.บุ่งคล้า  
ประธานสภาฯ          ขอเชิญปลัดช้ีแจงระเบียบการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาทราบ 
ปลัดอบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547                                            
    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ                                    
         งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่ 2 
                                ให้สภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  นับแต่สภาท้องถ่ิน    
                                มีมติรับหลักการแหง่ร่างข้อบญัญตัิงบประมาณนั้น 
    ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่สภาลงมตริับหลกัการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้    

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัติน้ัน  ไปให้ 
 คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องก าหนด 

                                ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติทีส่ภาท้องถ่ินลงมตริับหลักการ  และส่งคณะกรรมการ

แปรญัตติพจิารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  ต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติน้ันตามร่างเดิม และตามที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม  พร้อมทัง้รายงานยื่นต่อ
ประธานสภาทอ้งถ่ิน 

ประธานสภาฯ              ตามระเบียบ ข้อ 45 เชิญสมาชิกสภาเสนอการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 
ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  

 
นายชาญ  กล้าจริง         เสนอใหก้ าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็น วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 
สมาชิกอบต.หมู่ 12        ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. รวม 3 วันๆละ 8 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง 
                                 ณ.ห้องประชุม สภา อบต.บุ่งคลา้  
 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเปน็อย่างอื่น   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความ 
เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ ทัง้ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 5           เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรือ่งอื่นๆหรอืไม่  
นายประหยัด  จันทรป์รีดา  ขอทราบโครงการเงินเหลือจ่ายจากถนนสายไอทีวี 
ปลัด อบต. ได้ผู้รับจ้างและเซ็นสญัญาแล้วแต่ ผู้รับจ้างยงัไม่เข้ามาด าเนนิงาน สัญญาจะหมดในเดือน

สิงหาคมนี้  ซึ่งเจ้าหน้าทีพ่ัสดุได้เร่งรัดโดยท าหนังสือถึงผู้รบัจ้างแล้ว  
นางเหรียญทอง  ยังด ี ขอสอบถามหนังสือทีส่่งทางหลวงเรือ่ขอสญัญาณไฟจราจร 
นางเยาวเรศ  เมฆวัน ได้รับเรื่องไว้ครบแล้ว มีบางหมูบ่้านเอกสารยังไมส่มบูรณ์ จะรีบด าเนินการให้ค่ะ 
นายชาญ  กล้าจริง ขอสอบถามเรือ่งการจัดซื้อรถ ที่ตั้งไว้ในข้อบญัญัติ 
ปลัด อบต.   ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ  เนื่องจากได้ท าหนังสือถึงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  เพื่อขอ

อาจารยส์าขาช่างยนต์  มาร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุ และในส่วนก าหนดราคากลางได้ประชุมแล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ข้ันตอน
ต่อไปเจ้าหน้าที่พสัดุกจ็ะได้ด าเนินจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

นางนารีรัตน์  จันทร์บัว ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ได้น ายางรถยนต์ทาสีขาวแดงไปแก้ปญัหาที่ถนนไอทีวี  แต่ขอเพิ่มสี
สะท้อนแสงตรงสีแดง เพราะเวลากลางคืนจะมองไมเ่ห็น  และถนนสายนี้ไหล่ทางเริ่มช ารุด 
อยากจะฝากแจง้ผูร้ับเหมามาซอ่มแซม คงเป็นเพราะรถบรรทุกหนักว่ิง 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรือ่งอื่นๆหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
เลิกประชุม  เวลา 15.00 น.                             

 
ชนาภา  สุภักดี           ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางชนาภา  สุภักดี) 
เลขานุการสภาอบต. 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

  
               นารีรัตน์ จันทร์บัว                    เหรียญทอง ยังดี                        ชาญ กล้าจริง 
           (นางนารีรัตน์ จันทรบ์ัว)               (นางเหรียญทอง ยังดี)                 (นายชาญ กล้าจริง) 
                 กรรมการฯ                               ประธานฯ                               กรรมการฯ 
 

 


