
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.  2564 

ครั้งที่ 1 วันที่  11  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 น. 

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง    หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ    โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์ จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 
10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 สระกิต  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 ลากิจ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12  ลากิจ 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายกอบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นายสุพรม สิมาชัย ก านันต าบลบุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
6 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
7 จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด 
8 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
9 นางนันทพร   ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร   ไพศาลธรรม 
10 นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
11 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
12 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
13 นางสาวพิไลพรรณ จันทรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทรัตน์ 
14 นางปฏิณญา คลังกลาง นักตรวจสอบฯ ปฏิณญา คลังกลาง 
15 .     
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      



24      
25      
26      
27      
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เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 

เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 20 คน  ไม่มาประชุม 1 คน  เมื่อที่

ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  08.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7  

   เมษายน 2564) 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ (ส่วนราชการ) 

ประธานฯ  ขอเชิญส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 

   3.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 

ปลัด อบต. ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-

2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562   เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเป็น

กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 

  เหตุผลที่ขอแก้ไขแผน เนื่องจากกองช่าง ได้ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 

2561-2565 ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ขอแก้ไขชื่อโครงการ 



ตามแบบ ผ.02/1 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ขอแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้องตรงกันกับโครงการที่ข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นไว้ เพ่ือ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิม

เปลี่ยนแปลงไป ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ

ด าเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
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  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศ

ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น

เห็นชอบ พร้อมทั้งส าเนาแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบ 

 ขั้นตอน 

 1. กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกเหตุผลความจ าเป็นขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทั้งส่งเอกสาร ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน 

 2. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผนจัดท าเอกสารบันทึกข้อความพร้อมทั้งประกาศ เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน แจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 

 รายะเอียดการแก้ไขดังนี้ 

 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ  

 1. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.99-037 สายสวนนาย

เส็ง จ าพันธ์ -บ้านโนนแดง (หมู่ท่ี 7) กว้าง 4 ม.ยาว 925 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่



รวมไม่น้อยกว่า 3,700,000 ตร.ม. งบประมาณ 2,079,000 บาท (ปัจจุบัน) ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564) แบบ ผ.02/1 ล าดับที่ 35 หน้า 109 

 แก้ไขใหม่ 

 1. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.99-037 สายซอย 8/3 

บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8  กว้าง 4 ม.ยาว 925 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

3,700,000 ตร.ม. งบประมาณ 2,079,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2564) แบบ ผ.02/1 ล าดับที่ 35 หน้า 109 

 เหตุผลการแก้ไข 

 1. เพ่ือแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้องตรงกับโครงการที่ขึ้นทะเบียนถนน คสล.ทางหลวง

ท้องถิ่น 

โครงการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

 1. โครงการปรับปรุงถนน คสล.(สายจากวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6-บ้านโนนสมบูรณ์ 

ต าบลหนองนาแซง) 

 กว้าง 5 ม. ยาว 1,087 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 815.25 ลบ.

ม. งบประมาณ 2,695,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2564) แบบ ผ.02/1 

ล าดับที่ 11 หน้า 107 
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แก้ไขใหม่ 

 1. โครงการปรับปรุงถนน คสล.(สายจากวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6-บ้านโนนสมบูรณ์ 

ต าบลหนองนาแซง) 

 กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. 

งบประมาณ 350,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2564) แบบ ผ.02/1 ล าดับ

ที6่7 หน้า 76 

เหตุผลการแก้ไข 

1. เพ่ือแก้ไขแบบ ผ.02/1 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แก้ไขเป็นแบบ ผ.02 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

โครงการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 



1. โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2565) 

แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 2 หน้า 96  

แก้ไขใหม่ 

 1.โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2565) แผนงาน

การเกษตร ล าดับที่ 2 หน้า 96 

 เหตุผลการแก้ไข 

1. เพ่ือแก้ไขแผนงานให้ถูกต้อง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ก านันต าบลบุ่งคล้า เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ต าบลเราไม่มีรถรับส่งผู้ป่วย  

จึงอยากจะขอฝากท่านสมาชิกฯทุกท่านได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถพยาบาลเพ่ือใช้

รับส่งผู้ป่วย ซึ่งมีความจ าเป็นมาก  ปัจจุบันมีการระบาดของอู่มารวย และการจัดงานศพ

ต่อไปก็ต้องมีความกระชับ รวดเร็ว และห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน 

ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า - การระบาดของโรคโควิด-19  

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 

2565 (วาระท่ี 1) 

ประธานฯ             เชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ให้

สมาชิกสภารับทราบ 

นางชนาภา  สุภักดี        ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 2 และหมวด 3 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547   
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(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาเป็น 3 

วาระ    

                                        วาระท่ี 1 รับหลักการ 

                                        วาระท่ี 2 แปรญัตติ  

                                        วาระท่ี 3 จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

                                ในหมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา3 วาระ รวด                         



                                เดยีวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ี2 ให้ก าหนดระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อย     

                                นอ้ยกว่า24 ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

                                      ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมสภาปรึกษาใน 

                                 หลักการแห่งข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 

                                        ข้อ 49 ร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ให้ประธานสภาส่งร่างข้อ  

                                 บญัญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และที่ประชุมสภาต้องก าหนด    

              ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

                                        ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาก าหนด ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข 

                                 ร่างข้อบัญญัติ ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

                                         ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องส่งร่างนั้นตาม   

                                 รา่งเดิม และตามที่มีแก้ไขพร้อมบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น และ     

                                 ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวัน         

                                 ประชุมพิจารณา 

                                          ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2  ให้ปรึกษาเรียง       

                                 ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 

              ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่ 3  ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุม    

                                 สภาลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

   หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 

กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
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3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน



การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะ

เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

4. การเตรียมการงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั้ง(เลือกตั้งภายใต้สถานการณ์

ระบาด โควิด-19) 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 

23 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานฯ            ในวาระท่ี 1 รับหลักการ  เชิญผู้บริหาร ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       

        ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อที่ประชุมสภา  

นายแก่ง หาญบุ่งคล้า       

นายก อบต.    ค าแถลงงบประมาณ 

  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จะ

ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งคล้าอีก    ครั้งหนึ่ง  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึง

ขอชี้แจงให้   ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์การคลัง  

ตลอดจน   หลักการ และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่  6 สิงหาคม พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งคล้ามีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  35,076,579.86 บาท 

1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  25,198,078.78   บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   20,925,388.12 บาท 
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1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผันจ านวน 7 โครงการ รวม 22,560 

บาท 

   1.2 เงินกู้คงค้าง 

   2.การบริหารงบประมาณ  ในปี พ.ศ. 2563   

    2.1 รายรับจริง  จ านวน   48,735, 988.35  บาท 

 หมวดภาษีอากร     จ านวน 875,366.15 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน 829,101.40 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  186,516.71 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน - บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  84,060.53 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน  -  บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  18,892,130.56  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  27,868,813.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  405,682  บาท 

2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน  47,273,307.54   บาท 

 งบกลาง     จ านวน  20,861,884.00 บาท 

 งบบุคลากร    จ านวน  12,590,816.00 บาท 

 งบด าเนินงาน    จ านวน  6,980,145.08 บาท 

 งบลงทุน    จ านวน  5,877,338.00    บาท 

 งบรายจ่ายอื่น    จ านวน   -  บาท 

 งบเงินอุดหนุน    จ านวน  963,124.46 บาท 

    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน  29,682   บาท 

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  4,091,800 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

 รายรับจริง ปี 2563 ประมาณการปี 2564 ประมาณการปี2565 
รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 875,366.15 1,952,700 2,100,000 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ    
ใบอนุญาต 

829,101.40 687,800 726,400 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 186,516.71 128,000 100,000 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,060.53 50,500 500 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,975,044.79 2,819,000 2,926,900 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีอากร 18,892,130.56 21,181,000 21,573,100 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,892,130.56 21,181,000 21,573,100 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,868,813.00 28,000,000.00 29,000,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
27,868,813.00 28,000,000.00 29,000,000 

รวม 48,735,988.35 52,000,000.00 53,500,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 รายจ่ายจริง ปี 2563 ประมาณการปี 2564 ประมาณการปี2565 
จ่ายจากงบประมาณ    
  งบกลาง 20,861,884.00 22,913,800.00 23,720,800.00 
  งบบุคลากร 12,590,816.00 14,722,304.00 15,244,784.00 
  งบด าเนินงาน 6,980,145.08 8,026,096.00 7,613,616.00 
  งบลงทุน 5,877,338.00 4,202,800.00 5,566,400.00 
  งบเงินอุดหนุน           963,124.46 2,135,000.00 1,354,400.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ  52,000,000.00 53,500,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 16,265,396 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,368,744 
   แผนงานสาธารณสุข 420,000 



   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,549,300 
   แผนงานเคหะและชุมชน 3,652,760 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 290,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 120,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,083,000 
   แผนงานการเกษตร 30,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 23,720,800 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 53,500,000 
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     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ประมาณการรายรับไว้  

รวม 53,500,000 บาท เป็นเงินรายได้ 24,500,000 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป 29,000,000  บาท  และได้ประมาณ

การรายจ่ายไว้เป็น งบประมาณแบบสมดุล รวม 53,500,000  บาท  รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามเอกสารแนบท้าย 

ประธาน   ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญอภิปรายในร่างข้อบัญญัติฯขอเชิญอภิปราย 

นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์(ส.อบต.ม.8) ขอสอบถามค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยากให้ฝ่ายบริหารตั้ง

งบประมาณให้เพียงพอ 

นายชาญ กล้าจริง(ส.อบต.ม.12) ขอสอบถามโครงการปรับปรุงพื้นที่ 69,000 บาท อยู่จุดไหน 

ผอ.กองช่าง ด้านข้างท่ีจอดรถ  เพ่ือท าเป็นที่จอดรถบรรทุกขยะ เนื่องจากขณะนี้รถจอดด้านหน้าที่

ท าการซึ่งดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ประธานฯ     เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาและอภิปรายรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พอสมควรแล้ว ประธานสภา 

ขอพักการประชุมเป็น เวลา 40 นาที  เริ่มประชุมต่อเวลา 12.40 น.  เพ่ือลงมติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



พักการประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

เริ่มประชุม  เวลา 12.40 น. 

ประธานฯ ที่ประชุมได้อภิปรายและไม่ติดใจสงสัยในรายละเอียด  จะขอมติที่ประชุมสภาในการรับ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   วาระท่ี 1 (รับ

หลักการ) หรือไม่   

มติที่ประชุม     เห็นชอบทั้ง 20 เสียง     ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ      ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ ปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบการเลือก   

    คณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาทราบ 

นางชนาภา  สุภักดี       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547                     

ปลัด อบต.                  แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 8  ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสภา        

                                ทอ้งถิ่น   ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและข้อ 105 (3 )    

                                คณะกรรมการแปรญัตติ  ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการ  ให้เลือกทีละคน  เลือกคนที่ 

                                หนึ่งก่อน แล้วจึง เลือกคนถัดไปจนครบจ านวนที่สภาท้องถิ่นได้มีมติก าหนดไว้ 

ประธานฯ      เชิญสมาชิกเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 

นางเหรียญทอง  ยังดี (สมาชิก อบต. หมู่ 2)     เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน 
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ประธานฯ      มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสีย 

 

ประธานฯ      เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์ (สมาชิกอบต.หมู่ 8) เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1.  นางเหรียญทอง ยังดี  

สมาชิก อบต.หมู่ 2  

    ผู้รับรองคือ  1. นางปานศรี  คุ้มบุ่งคล้า  สมาชิก อบต.หมู่ 3   

                                                2. นายชาญ  กล้าจริง  สมาชิก อบต.หมู่ 12   

ประธานฯ      มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 



 

ประธานฯ      เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นายสุรศักดิ์  หาญชนะ(สมาชิก อบต.หมู่ 9) เสนอคณะกรรมการ คนที่ 2.นายชาญ กล้าจริง  สมาชิก อบต.หมู่ 12 

  ผู้รับรองคือ 1. นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11   

                                              2.นายมงคล  บุตรศรี  สมาชิก อบต.หมู่ 2 

 ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางนารีรัตน์ จันทร์บัว (สมาชิก อบต.หมู่ 1) เสนอคณะกรรมการคนที่ 3. นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก 

อบต.หมู่ 8 

                              ผู้รับรองคือ    1. นางลัดดา   โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่ 10   

                                                 2.นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่ 7  

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นายประหยัด จันทร์ปรีดา(สมาชิก อบต.หมู่ 1)  เสนอคณะกรรมการ คนที่ 4. นางนารีรัตน์ จันทร์บัว สมาชิก 

อบต.หมู่ 1  

    ผู้รับรองคือ   1. นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3   

                                                2. นายสากล  อ้อนชัยภูมิ  สมาชิก อบต.หมู่ 4   
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ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 
 

ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางลัดดา  โชคเฉลิม (สมาชิก อบต.หมู่ 10) เสนอคณะกรรมการ คนที่ 5. นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.

หมู่ 9    



                      ผู้รับรองคือ   1. นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่ 5   

                                               2. นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก อบต.หมู่ 8   

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 
 

ประธานฯ  มติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่าน ดังนี้ 

      1. นางเหรียญทอง ยังดี สมาชิก  อบต.หมู่ 2 

                               2. นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก  อบต.หมู่ 12 

                               3. นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก อบต.หมู่ 8   

                               4. นางนารีรัตน์ จันทร์บัว  สมาชิก  อบต.หมู่ 1  

                               5. นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 9   

ประธานฯ               เชิญ ปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบ 

ปลัด อบต.     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547                                            

 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 8 ข้อ 109 การนัดประชุม และเปิด   

 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

 ดังนั้นจึงขอแจ้งเป็นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 13 สิงหาคม   

2564   เวลา 09.30 น.เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547                                            

    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ                                    

         งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่ 2 

                                ใหส้ภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น    

                                มมีติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

    ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้    

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัตินั้น  ไปให้ 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 

                               ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
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ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่ง

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  

ต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงาน

ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ                   ตามระเบียบ ข้อ 45 เชิญสมาชิกสภาเสนอการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  

นายชาญ  กล้าจริง (สมาชิกอบต.หมู่ 12 )       เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็น วันที่ 16-

18 สิงหาคม 2564   ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. รวม 3 วันๆละ 8 ชั่วโมง 

รวม 24 ชั่วโมง  ณ.ห้องประชุม สภา อบต.บุ่งคล้า  
 

ประธานฯ                   มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความ 

                               เหน็ชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   

มติที่ประชุม            เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

 4.2 การรับโอนฝายล าห้วยหลัว บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 

ปลัด อบต. ด้วยอ าเภอเมืองชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากจังหวัดชัยภูมิ เพื่อ

ด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์

สูงสุดกับประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-ปัจจุบัน ประกอบด้วย งบประมาณ

รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด งบประมาณรายจ่ายตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพ้ืนที่

จังหวัดชัยภูมิ/งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนของประชาชน/และงบประมาณในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

จังหวัดชัยภูมิได้มอบอ านาจให้หน่วยด าเนินงานด าเนินโครงการ ตามระเบียบและข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้มีสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการประกอบด้วย สินทรัพย์

ประเภทครุภัณฑ์และประเภทสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังคงเป็นสินทรัพย์ของจังหวัดชัยภูมิ และ

ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 แล้วแต่กรณี ให้อ าเภอเมืองชัยภูมิ รับโอน 

สินทรัพย์งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อมาบริหารจัดการและเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับทางราชการ อ าเภอจึงให้หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า



ด าเนินการ ยินยอมรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการในเขตพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า คือ โครงการก่อสร้างฝายห้วยหลัว(แกนซอยซีเมนต์) บ้าน

โนนหัวนา หมู่ที่ 8 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท   
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  หากได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว หน่วยงานที่รับโอนคือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นผู้บริหารจัดการบ ารุงดูแลรักษาสินทรัพย์ที่เกิดข้ึน

จากการด าเนินโครงการ  

ที่ประชุม รับทราบ 

   4.3  การจัดตั้งอ าเภอใหม่ 

ประธาน   ขอเชิญ ปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด 

ปลัด อบต.  ด้วยได้รับหนังสือจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิ หนังสือที่ ชย 0118/3854 ลงวันที่ 3  

   สิงหาคม 2564 เรื่องขอจัดตั้งอ าเภอใหม่   

   ด้วยจังหวัดชัยภูมิก าหนดจัดท าข้อมูลการขอจัดตั้งอ าเภอใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 โดยการรวมของต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ และอ าเภอ

แก้งคร้อ จ านวน 4 ต าบล ได้แก่ 

    1. ต าบลท่าหินโงม  อ าเภอเมืองชัยภูมิ จ านวนประชากร 6,063    คน 

    2. ต าบลซับสีทอง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จ านวนประชากร  6,076  คน 

    3. ต าบลท่ามะไฟหวาน  อ าเภอแก้งคร้อ  จ านวนประชากร  6,684  คน 

    4. ต าบลเก่าย่าดี  อ าเภอแก้งคร้อ  จ านวนประชากร  3,263  คน 

และได้แจ้งอ าเภอจัดประชุมก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพื่อประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่  แล้ว

รายงานผลให้จังหวัดชัยภูมิทราบต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเมืองชัยภูมิ จึงขอให้น าเรื่องเข้าสู่การพิจารณา

รับฟังความคิดเห็นในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้เสนอชื่อ  และ

สถานที่จัดตั้งที่ว่าการอ าเภอ มาพร้อมในคราวเดียวกันด้วย  

จึงได้น าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาต่อไป 

ประธาน   ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอเพ่ือลงมติเห็นชอบต่อไป 



มติที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ  20 เสียง ในการจัดตั้งอ าเภอใหม่ โดยใช้ชื่อว่า อ าเภอท่าหิน

โงม  และใช้สถานที่ต าบลท่าหินโงม เป็นสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่   

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์ เจริญวัย(ส.อบต.ม.11) ขอแจ้งเกี่ยวกับถนนที่ช ารุด ซึ่งเคยท าหนังสือเข้ามาแล้ว ไม่ทราบว่าจะ

ด าเนินการเมื่อใด 
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ปลัด อบต. ขอแจ้งเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งท่านสมาชิกได้แจ้งเข้ามาและทางกอง

ช่างได้ออกส ารวจประมาณการแล้ว  แต่เนื่องจากในขณะนั้นงบประมาณรายได้ที่เข้า

มายังไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้  แต่ขณะนี้สามารถด าเนินการได้แล้วเนื่องจาก

งบประมาณรายได้ที่เข้ามาเพียงพอ  ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบ

พัสดุ   

ประธานฯ                   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 15.20 น.                             

 
ชนาภา  สุภักดี           ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางชนาภา  สุภักด)ี 

เลขานุการสภาอบต. 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

  

               นารีรัตน์ จันทร์บวั                    เหรียญทอง ยังดี                        ชาญ กล้าจริง 

           (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นางเหรียญทอง ยังดี)                 (นายชาญ กล้าจริง) 

                 กรรมการฯ                               ประธานฯ                               กรรมการฯ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

       ......................................                  ..........................................       .................... .................          
       (นางเหรียญทอง ยังดี)                   (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                ประธานฯ                                 กรรมการฯ                              กรรมการฯ 
 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  
 เมื่อวันที่ ………………………………………. 

 
                          ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.  2564 

ครั้งที่ 1 วันที่  11  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 น. 

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง    หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ    โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์ จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 
10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 สระกิต  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 ขาดประชุม 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12  ขาดประชุม 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายกอบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นายสุพรม สิมาชัย ก านันต าบลบุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
6 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
7 จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด 
8 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
9 นางนันทพร   ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร   ไพศาลธรรม 
10 นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
11 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
12 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
13 นางสาวพิไลพรรณ จันทรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทรัตน์ 
14 นางปฏิณญา คลังกลาง นักตรวจสอบฯ ปฏิณญา คลังกลาง 
15 .     
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      



23      
24      
25      
26      
27      
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เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 

เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 20 คน  ไม่มาประชุม 1 คน  เมื่อที่

ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  08.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 2ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7  

   เมษายน 2564) 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ (ส่วนราชการ) 

ประธานฯ  ขอเชิญส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 

   3.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 

ปลัด อบต. ............................................................................................................................. ............. 

ที่ประชุม รับทราบ 

ก านันต าบลบุ่งคล้า ............................................................................................................................. ........... 

ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า ..................................................................................................... ................................... 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 



4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(วาระที่ 1) 

ประธานฯ             เชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ให้

สมาชิกสภารับทราบ 

นางชนาภา  สุภักดี        ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 2 และหมวด 3 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547   

(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาเป็น 3 

วาระ    

                                        วาระท่ี 1 รับหลักการ 

                                        วาระท่ี 2 แปรญัตติ  

                                        วาระท่ี 3 จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   
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                                ในหมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา3 วาระ รวด                         

                                เดยีวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ี2 ให้ก าหนดระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อย     

                                นอ้ยกว่า24 ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

                                      ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมสภาปรึกษาใน 

                                 หลักการแห่งข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 

                                        ข้อ 49 ร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ให้ประธานสภาส่งร่างข้อ  

                                 บญัญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และที่ประชุมสภาต้องก าหนด    

              ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

                                        ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาก าหนด ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข 

                                 ร่างข้อบัญญัติ ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

                                         ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องส่งร่างนั้นตาม   

                                 รา่งเดิม และตามที่มีแก้ไขพร้อมบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น และ     

                                 ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวัน         

                                 ประชุมพิจารณา 



                                          ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2  ให้ปรึกษาเรียง       

                                 ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 

              ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่ 3  ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุม    

                                 สภาลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

   หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 

กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะ

เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
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4. การเตรียมการงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั้ง(เลือกตั้งภายใต้สถานการณ์

ระบาด โควิด-19) 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 

23 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานฯ            ในวาระท่ี 1 รับหลักการ  เชิญผู้บริหาร ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       



        ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อที่ประชุมสภา  

นายแก่ง หาญบุ่งคล้า       

นายก อบต.    ค าแถลงงบประมาณ 

  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จะ

ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งคล้าอีก    ครั้งหนึ่ง  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึง

ขอชี้แจงให้   ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์การคลัง  

ตลอดจน   หลักการ และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 

1.2 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่  6 สิงหาคม พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งคล้ามีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  35,076,579.86 บาท 

1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  25,198,078.78   บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   20,925,388.12 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผันจ านวน 7 โครงการ รวม 22,560 

บาท 

   1.2 เงินกู้คงค้าง 
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   2.การบริหารงบประมาณ  ในปี พ.ศ. 2563   

    2.1 รายรับจริง  จ านวน   48,735, 988.35  บาท 

 หมวดภาษีอากร     จ านวน 875,366.15 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน 829,101.40 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  186,516.71 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน - บาท 



 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  84,060.53 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน  -  บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  18,892,130.56  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  27,868,813.00 บาท 

2.3 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  405,682  บาท 

2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน  47,273,307.54   บาท 

 งบกลาง     จ านวน  20,861,884.00 บาท 

 งบบุคลากร    จ านวน  12,590,816.00 บาท 

 งบด าเนินงาน    จ านวน  6,980,145.08 บาท 

 งบลงทุน    จ านวน  5,877,338.00    บาท 

 งบรายจ่ายอื่น    จ านวน   -  บาท 

 งบเงินอุดหนุน    จ านวน  963,124.46 บาท 

    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน  29,682   บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  4,091,800 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 



อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

 รายรับจริง ปี 2563 ประมาณการปี 2564 ประมาณการปี2565 
รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 875,366.15 1,952,700 2,100,000 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ    
ใบอนุญาต 

829,101.40 687,800 726,400 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 186,516.71 128,000 100,000 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,060.53 50,500 500 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,975,044.79 2,819,000 2,926,900 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีอากร 18,892,130.56 21,181,000 21,573,100 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,892,130.56 21,181,000 21,573,100 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,868,813.00 28,000,000.00 29,000,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
27,868,813.00 28,000,000.00 29,000,000 

รวม 48,735,988.35 52,000,000.00 53,500,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 รายจ่ายจริง ปี 2563 ประมาณการป ี2564 ประมาณการปี2565 
จ่ายจากงบประมาณ    
  งบกลาง 20,861,884.00 22,913,800.00 23,720,800.00 
  งบบุคลากร 12,590,816.00 14,722,304.00 15,244,784.00 
  งบด าเนินงาน 6,980,145.08 8,024,096.00 7,538,616.00 
  งบลงทุน 5,877,338.00 4,204,800.00 5,616,400.00 
  งบเงินอุดหนุน           963,124.46 2,135,000.00 1,379,400.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ  52,000,000.00 53,500,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 16,315,396 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,368,744 
   แผนงานสาธารณสุข 420,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,539,300 
   แผนงานเคหะและชุมชน 3,652,760 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 120,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,033,000 
   แผนงานการเกษตร 30,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 23,720,800 



งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 53,500,000 
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     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ประมาณการรายรับไว้  

รวม 53,500,000 บาท เป็นเงินรายได้ 24,500,000 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป 29,000,000  บาท  และได้ประมาณ

การรายจ่ายไว้เป็น งบประมาณแบบสมดุล รวม 53,500,000  บาท  รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามเอกสารแนบท้าย 

ประธาน   ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญอภิปรายในร่างข้อบัญญัติฯขอเชิญอภิปราย 

นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์(ส.อบต.ม.8) ขอสอบถามค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยากให้ฝ่ายบริหารตั้ง

งบประมาณให้เพียงพอ 

นายชาญ กล้าจริง(ส.อบต.ม.12) ขอสอบถามโครงการปรับปรุงพื้นที่ 69,000 บาท อยู่จุดไหน 

ผอ.กองช่าง ด้านข้างท่ีจอดรถ  เพ่ือท าเป็นที่จอดรถบรรทุกขยะ เนื่องจากขณะนี้รถจอดด้านหน้าที่

ท าการซึ่งดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ประธานฯ     เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาและอภิปรายรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พอสมควรแล้ว ประธานสภา 

ขอพักการประชุมเป็น เวลา 40 นาที  เริ่มประชุมต่อเวลา 12.40 น.  เพ่ือลงมติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พักการประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

เริ่มประชุม  เวลา 12.40 น. 

ประธานฯ ที่ประชุมได้อภิปรายและไม่ติดใจสงสัยในรายละเอียด  จะขอมติที่ประชุมสภาในการรับ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   วาระท่ี 1 (รับ

หลักการ) หรือไม่   

มติที่ประชุม     เห็นชอบทั้ง 20 เสียง     ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสียง – เสียง 

 



ประธานฯ      ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ ปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบการเลือก   

    คณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาทราบ 

นางชนาภา  สุภักดี       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547                     

ปลัด อบต.                  แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 8  ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสภา        

                                ทอ้งถิ่น   ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและข้อ 105 (3 )    

                                คณะกรรมการแปรญัตติ  ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการ  ให้เลือกทีละคน  เลือกคนที่ 

                                หนึ่งก่อน แล้วจึง เลือกคนถัดไปจนครบจ านวนที่สภาท้องถิ่นได้มีมติก าหนดไว้ 

ประธานฯ      เชิญสมาชิกเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 

นางเหรียญทอง  ยังดี (สมาชิก อบต. หมู่ 2)     เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน 

 

10 

ประธานฯ      มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสีย 

 

ประธานฯ      เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์ (สมาชิกอบต.หมู่ 8) เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1.  นางเหรียญทอง ยังดี  

สมาชิก อบต.หมู่ 2  

    ผู้รับรองคือ   1. นางปานศรี  คุ้มบุ่งคล้า  สมาชิก อบต.หมู่ 3   

                                                2. นายชาญ  กล้าจริง  สมาชิก อบต.หมู่ 12   

ประธานฯ      มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ      เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นายสุรศักดิ์  หาญชนะ(สมาชิก อบต.หมู่ 9) เสนอคณะกรรมการ คนที่ 2.นายชาญ กล้าจริง  สมาชิก อบต.หมู่ 12 

  ผู้รับรองคือ 1. นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11   

                                              2.นายมงคล  บุตรศรี  สมาชิก อบต.หมู่ 2 

 ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 



ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางนารีรัตน์ จันทร์บัว (สมาชิก อบต.หมู่ 1) เสนอคณะกรรมการคนที่ 3. นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก 

อบต.หมู่ 8 

                              ผู้รับรองคือ    1. นางลัดดา   โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่ 10   

                                                 2.นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่ 7  

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นายประหยัด จันทร์ปรีดา(สมาชิก อบต.หมู่ 1)  เสนอคณะกรรมการ คนที่ 4. นางนารีรัตน์ จันทร์บัว สมาชิก 

อบต.หมู่ 1  

    ผู้รับรองคือ   1. นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3   

                                                2. นายสากล  อ้อนชัยภูมิ  สมาชิก อบต.หมู่ 4   
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ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 
 

ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางลัดดา  โชคเฉลิม (สมาชิก อบต.หมู่ 10) เสนอคณะกรรมการ คนที่ 5. นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.

หมู่ 9    

                      ผู้รับรองคือ   1. นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่ 5   

                                               2. นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก อบต.หมู่ 8   

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 
 

ประธานฯ  มติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่าน ดังนี้ 

      1. นางเหรียญทอง ยังดี สมาชิก  อบต.หมู่ 2 

                               2. นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก  อบต.หมู่ 12 

                               3. นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก อบต.หมู่ 8   



                               4. นางนารีรัตน์ จันทร์บัว  สมาชิก  อบต.หมู่ 1  

                               5. นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 9   

ประธานฯ               เชิญ ปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบ 

ปลัด อบต.     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547                                            

 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 8 ข้อ 109 การนัดประชุม และเปิด   

 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

 ดังนั้นจึงขอแจ้งเป็นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 13 สิงหาคม   

2564   เวลา 09.30 น.เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547                                            

    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ                                    

         งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่ 2 

                                ใหส้ภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น    

                                มมีติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

    ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้    

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัตินั้น  ไปให้ 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 

                               ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
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ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่ง

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  

ต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงาน

ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ                   ตามระเบียบ ข้อ 45 เชิญสมาชิกสภาเสนอการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  

นายชาญ  กล้าจริง (สมาชิกอบต.หมู่ 12 )       เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็น วันที่ 16-

18 สิงหาคม 2564   ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. รวม 3 วันๆละ 8 ชั่วโมง 

รวม 24 ชั่วโมง  ณ.ห้องประชุม สภา อบต.บุ่งคล้า  
 



ประธานฯ                   มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความ 

                               เหน็ชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   

มติที่ประชุม            เห็นชอบ ทั้ง 20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

4.2 การรับโอนฝายล าห้วยหลัว บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 

ปลัด อบต.  ............................................................................................................................. .......... 

   4.3  การจัดตั้งอ าเภอใหม่ 

ประธาน   ................................................................................... ...................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ปลัด อบต. ขอแจ้งเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งท่านสมาชิกได้แจ้งเข้ามาและทางกอง

ช่างได้ออกส ารวจประมาณการแล้ว  แต่เนื่องจากในขณะนั้นงบประมาณรายได้ที่เข้า

มายังไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้  แต่ขณะนี้สามารถด าเนินการได้แล้วเนื่องจาก

งบประมาณรายได้ที่เข้ามาเพียงพอ  ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบ

พัสดุ   

ประธานฯ                   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 15.20 น.                             

ชนาภา  สุภักดี           ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางชนาภา  สุภักด)ี 

เลขานุการสภาอบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

               นารีรัตน์ จันทร์บวั                    เหรียญทอง ยังดี                        ชาญ กล้าจริง 

           (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นางเหรียญทอง ยังดี)                 (นายชาญ กล้าจริง) 

                 กรรมการฯ                               ประธานฯ                               กรรมการฯ 
 


