
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.  2563 

ครั้งที่ 1 วันที่  31  กรกฎาคม  2563  เวลา 9.30 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 แสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 ไม่มี 
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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 นายสมบูรณ์ กล้าจริง รองนายกอบต.บุ่งคล้า สมบูรณ์ กล้าจริง 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นางนันทพร   ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร   ไพศาลธรรม 
6 นายพิชิต หาญมโน ผญบ.ม.4 พิชิต หาญมโน 
7 นางโสภา คงบุ่งคล้า ผช.ผญบ.ม.3 โสภา คงบุ่งคล้า 
8 นายเสกสันต์ ศรีประทุม นักการภารโรง เสกสันต์ ศรีประทุม 
9 จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด 
10 นายสายัณห์ ศรีสุจันทร์ ผช.ผญบ.ม.11 สายัณห์ ศรีสุจันทร์ 
11 นางนันท์นภัส พรหมหรรห์ ครู กศน.ต าบล นันท์นภัส พรหมหรรห์ 
12 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
13 นายเดชมนตรี เบ้าหินลาด นายช่างโยธา เดชมนตรี เบ้าหินลาด 
14 น.ส.นิศากร  ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษา นิศากร  ชาวพงษ์ 
15 ร.ต.ต.สุรพล กล้าประจันทร์ รอง สวป.สภ.เมือง ร.ต.ต.สุรพล กล้าประจันทร์ 
16 นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย วัชรีย ์ ภูมิคอนสาร 
17 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
18 น.ส.นิศากร พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
19 น.ส.สุพัตรา หงษ์ค า นวก.สาธารณสุข สุพัตรา หงษ์ค า 
20 น.ส.พรทิพย์ สิมาเพชร ผช.จพง.พัสดุ พรทิพย์ สิมาเพชร 
21 น.ส.กรรณิการ์ สะอาดเอ่ียม พนักงานจ้างเหมา กรรณิการ์ สะอาดเอ่ียม 
22 นางประนอม คล่องแคล่ว ผช.ผญบ.ม.7 ประนอม คล่องแคล่ว 
23 น.ส.พิไลพรรณ์ จันทรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ์ จันทรัตน์ 



24 น.ส.พัชชา เติมพงษ์ พนักงานจ้างเหมา พัชชา เติมพงษ์ 
25 นางอารดา ไวโหม่ง ผช.จพง.จัดเก็บฯ อารดา ไวโหม่ง 
26 น.ส.จีรนันท ์ ญาติสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล จีรนันท์ ญาติสมบูรณ์ 
27 นางปฏิณญา คลังกลาง นวก.ตรวจสอบภายใน นางปฏิณญา คลังกลาง 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
28 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
29 น.ส.ปลายฝน ศรีพล นักพัฒนาชุมชน ปลายฝน ศรีพล 
30 นางจารุวรรณ โชควิเศษ จพง.ธุรการ จารุวรรณ โชควิเศษ 
31 นายปิยะราช คุณอุดม นายช่างโยธา ปิยะราช คุณอุดม 
32 นายสุรสิทธิ์ หมอยา พนักงานทั่วไป สุรสิทธิ์ หมอยา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 21 คน  ขาดประชุม – คน  เมื่อที่

ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน     - ขอขอบคุณทุกที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ที่วัดป่าดอนตูมเม่ือวันที่ 29 ก.ค.63 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9  

   มิถุนายน 2563) 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ (ส่วนราชการ) 

ประธานฯ  ขอเชิญส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 

ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า - การระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นและจากการประเมินของ  



รพ.สต.บุ่งคล้าพบว่าประชาชนประมาณร้อยละ 30 ที่มารับบริการไม่ปฏิบัติตามคือไม่

สวมหน้ากากอนามัย ไม่ป้องกันเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ไม่การ์ดตก 

- ไข้เลือดออก ปัจจุบันต าบลบุ่งคล้าผู้ป่วยเบาบางลง แต่พ้ืนที่ต่างๆรอบนอกยังพบผู้ป่วย

เพ่ิมข้ึน ก็ถือได้ว่ายังเสี่ยงต่อการระบาด ฝากทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ และช่วยติดตาม

การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพ่ือป้องกันการระบาดอีกครั้ง  

- ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากการด าเนินงานที่ผ่านมากลุ่มเสี่ยงส่วน

ใหญ่จะไม่ขอรับการฉีดวัคซีน ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร กลุ่มดังกล่าวได้แก่กลุ่มโรค

เรื้อรัง หอบ หืด ไต หรือกลุ่มที่ต้องบ าบัดต่อเนื่องสามารถขอรับการฉีดได้ ส่วน

นอกเหนือจากนี้ถ้าเราได้รับจัดสรรเพิ่มก็สามารถฉีดให้กับประชาชนทั่วไปได้ 

ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย - ด้วยมีหนังสือจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งเรื่องโรงเรียนบ้านหัวนาซึ่งถูกยุบ 

   ถ้าไม่มีหน่วยงานใดขอใช้ โรงเรียนขวาน้อยก็จะคืนพ้ืนที่ให้กับ สพฐ. 

- โรงเรียนบ้านขวาน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ไม่ถูกควบรวม  ทั้งที่มีเด็กต่ ากว่า 120 

คน เพราะมีคะแนนโอเน็ตสูงติดต่อกันสามปีในระดับประเทศ ซึ่งสามารถดูแลตนเองได้ 

จงึไม่ถูกควบรวม 

- โรงเรียนประสบปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณด้านหน้า จึงขอฝากสภาฯ อบต.และผู้บริหาร 

อบต.ได้พิจารณาช่วยแก้ปัญหา 

 

 

5 

   - โรงเรียนบ้านขวาน้อยปีนี้นักเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว 49 คน ปีนี้เพิ่มเป็น 63 คน  

จากที่เคยรายงานยอดตอนเปิดเทอม 61 คน เพ่ิมมาอีก 2 คน จึงขอรับการสนับสนุน

อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)เพ่ิม 

ประธานฯ ขอชื่นชมโรงเรียนบ้านขวาน้อยที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก ส่วนอาหาร

กลางวันและอาหารเสริม(นม) ฝากท่านผู้บริหารได้จัดสรรเพ่ิม 

ผอ.กองการศึกษา ส าหรับอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันที่เพ่ิมข้ึน จะจัดสรรในเดือนสิงหาคมนี้เพ่ิม

อีก 2 ราย  โดยต้องแก้ไขแนบท้ายสัญญา 

ครู กศน.ต าบล -รายงานผลการท าหน้ากากอนามัย ที่ ม.5 ม.9 เหลืออีก 20 ชุด อยากทราบว่าหมู่บ้าน

ไหนต้องการ 



ประธานฯ การเข้ารับการอบรมมอบให้ทางเจ้าหน้า อบต.บุ่งคล้า เพ่ือจะได้น าไปแจกจ่ายประชาชน 

ผญบ.ม.4 - ขอฝากเกี่ยวกับดินที่ผู้รับจ้างน าดินจากหนองโง้งมาทิ้งท่ี ม.4 ท าให้ถนน ม.4 ช ารุดเป็น

หลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ฝากท่านประธานและคณะผู้บริหารได้ประสานผู้รับจ้าง

มาซ่อมแซมแก้ไข และอยากทราบว่าดินที่ถมสูงทางหมู่บ้านจะสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้หรือไม่ 

 - เรื่องไฟสาธารณะดับหลายจุด ฝากท่านช่วยแก้ไขด้วย 

 - จะมีการประชุมเก่ียวกับน้ าล าประทาว  วันที่ 7 ส.ค.63 ที่บ้านหนองเขื่อง  อยากจะ

เชิญท่านผู้บริหารและคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุม 

ปลัด อบต. - ขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ อบต.บุ่งคล้า นายมนตรี  เบ้าหิน

ลาด  นายช่างโยธา  ย้ายมาจาก อบต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

2563  

นวก.สาธารณสุข - ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพระราชด าริ ขอให้ทุก

หมู่บ้านได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ก่อนที่จะด าเนินการขอ

งบประมาณปีงบประมาณ 2563 เพ่ือจะได้รายงานผลให้อ าเภอทราบ  ส าหรับกรอบ

การด าเนินงานก็เช่นทุกปี หมู่บ้านละ 20,000 บาท 3 โครงการ และต้องแนบรายงาน

การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบการของบประมาณด้วย  ส าหรับรายชื่อ

คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้ส่งประกาศอ าเภอเมืองชัยภูมิให้ทุกหมู่บ้านแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(วาระที่ 1) 
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ประธานฯ             เชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ให้

สมาชิกสภารับทราบ 

นางชนาภา  สุภักดี       ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตาม 

ปลัดอบต.                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547   

                              (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)   



                              ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ   จะพิจารณาเป็น 3 วาระ    

                                        วาระท่ี 1 รับหลักการ 

                                        วาระท่ี 2 แปรญัตติ  

                                        วาระท่ี 3 จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

                                ในหมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะ พิจารณา3 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 

ประธานฯ            ในวาระท่ี 1 รับหลักการ  เชิญผู้บริหาร ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       

        ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อที่ประชุมสภา  
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นายแก่ง หาญบุ่งคล้า       



นายก อบต.    ค าแถลงงบประมาณ 

  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จะ

ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งคล้าอีก    ครั้งหนึ่ง  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึง

ขอชี้แจงให้   ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์การคลัง  

ตลอดจน   หลักการ และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วน

ต าบลบุ่งคล้ามีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1เงินฝากธนาคาร  จ านวน  35,206,971.47  บาท 

1.1.2เงินสะสม  จ านวน  11,454,291.98   บาท 

1.1.3ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   20,649,440.19  บาท 

   2.การบริหารงบประมาณ  ในปี พ.ศ. 2563  ณ  วันที่ 24   กรกฎาคม พ.ศ.2563 

    (1) รายรับจริง  จ านวน   40,976,689.87   บาท 

 หมวดภาษีอากร     จ านวน 673,588.80 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน 715,828 .00 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  129,066.95 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน - บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  83,890.53 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน  -  บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  15,440,071.59  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  23,934,244 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  29,682  บาท 

(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  39,290,061.07  บาท 

 งบกลาง     จ านวน  17,395,039.60 บาท 

 งบบุคลากร    จ านวน  10,510,580 บาท 



 งบด าเนินงาน    จ านวน  5,038,763.47 บาท 

 งบลงทุน    จ านวน  5,864,678        บาท 
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 งบรายจ่ายอื่น    จ านวน   -  บาท 

 งบเงินอุดหนุน    จ านวน  481,000.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน  29,682   บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  4,091,800 บาท 

       

ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

 รายรับจริง ปี 2562 ประมาณการปี 2563 ประมาณการปี2564 
รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 4,389,749.00 3,650,000.00 1,952,700 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ    
ใบอนุญาต 

874,016.94 695,000.00 687,800 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 206,590.63 150,000.00 128,000 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,015.00 20,000.00 50,500 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,511,371.57 4,515,000.00 2,819,000 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีอากร 21,471,854.10 19,485,000.00 21,181,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,471,854.10 19,485,000.00 21,181,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,523,643.00 28,000,000.00 28,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
26,523,643.00 28,000,000.00 28,000,000.00 

รวม 53,506,868.67 52,000,000.00 52,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 รายจ่ายจริง ปี 2562 ประมาณการปี 2563 ประมาณการปี2564 
จ่ายจากงบประมาณ    
  งบกลาง 20,497,841.00 21,994,000.00 22,913,800.00 
  งบบุคลากร 11,319,769.00 13,554,850.00 14,722,304.00 
  งบด าเนินงาน 7,884,912.60 9,590,250.00 8,026,096.00 
  งบลงทุน 4,483,692.00 5,887,900.00 4,202,800.00 
  งบเงินอุดหนุน 802,740.00 

 
973,000.00 2,135,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,988,954.60 52,000,000.00 52,000,000.00 
รวม 44,988,954.60 52,000,000.00 52,000,000.00 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 14,627,740 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 25,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,323,340 



   แผนงานสาธารณสุข 560,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,712,580 
   แผนงานเคหะและชุมชน 5,890,040 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 470,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 125,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,242,500 
   แผนงานการเกษตร 110,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 22,913,800 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 52,000,000 
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     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ประมาณการรายรับไว้  

รวม 52,000,000 บาท เป็นเงินรายได้ 24,000,000 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป 28,000,000  บาท  และได้ประมาณ

การรายจ่ายไว้เป็น งบประมาณแบบสมดุล รวม 52,000,000  บาท  รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามเอกสารแนบท้าย 

ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาและอภิปรายรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พอสมควรแล้ว ประธานสภา ขอมติที่

ประชุมสภาในวาระที่ 1 จะรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 หรือไม่   

มติที่ประชุม     เห็นชอบทั้ง 21 เสียง     ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ      ขอพักการประชุมเป็น เวลา 30 นาที  เริ่มประชุมต่อเวลา 12.30 น. 

พักการประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

เริ่มประชุม  เวลา 12.30 น. 

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      เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน 

สมาชิก อบต. หมู่ 2 

ประธานฯ      มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสีย 

 

ประธานฯ      เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1.  นางเหรียญทอง ยังดี  สมาชิก อบต.หมู่ 2  

สมาชิกอบต.หมู่ 8           ผู้รับรองคือ 1. นายชาญ  กล้าจริง  สมาชิก อบต.หมู่ 12   

                                              2.นายมงคล  บุตรศรี  สมาชิก อบต.หมู่ 2 

ประธานฯ      มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมประธานสภาฯ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ      เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

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

สมาชิก อบต.หมู่ 9          ผูร้ับรองคือ  1. นางเหรียญทอง ยังดี  สมาชิก อบต.หมู่ 2   

                                                2. นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11   

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางนารีรัตน์ จันทร์บัว  เสนอคณะกรรมการคนที่ 3. นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก อบต.หมู่ 8 

สมาชิก อบต.หมู่ 1         ผู้รบัรองคือ    1. นายประหยัด จันทร์ปรีดา  สมาชิก อบต.หมู่ 1   



                                                 2.นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่ 7  

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

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

สมาชิก อบต.หมู่ 1         ผู้รบัรองคือ    1.นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่ 10   

                                                 2.นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  สมาชิก อบต.หมู่ 8  

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ  เชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 พร้อมผู้รับรอง 2 คน 

นางลัดดา  โชคเฉลิม  เสนอคณะกรรมการ คนที่ 5. นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 9    

สมาชิก อบต.หมู่ 10        ผู้รบัรองคือ   1. นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3   

                                                  2. นายสากล  ออ้นชัยภูมิ  สมาชิก อบต.หมู่ 4   

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ  มติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่าน ดังนี้ 

    1. นางเหรียญทอง ยังดี สมาชิก  อบต.หมู่ 2 
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                               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 3 สิงหาคม 2563    

  เวลา 09.30 น.เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานฯ          ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาทราบ 

ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  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 

ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่ง

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  

ต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงาน

ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ                   ตามระเบียบ ข้อ 45 เชิญสมาชิกสภาเสนอการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  

นายชาญ  กล้าจริง        เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็น วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 

สมาชิกอบต.หมู่ 12        ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. รวม 3 วันๆละ 8 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง 

                                 ณ.ห้องประชุม สภา อบต.บุ่งคล้า  
 

ประธานฯ                   มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความ 

เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ ทั้ง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

   4.2การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   (1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 



   ส านักปลัด  (1) ตู้ 3 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง ราคา 3,590 บาท 

        (2)  เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 1,790 บาท 

   กองช่าง     (1) โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว ราคา 5,490 บาท 

         (2) เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 1,790 บาท 

ปลัด อบต. การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 เป็นการโอนที่ท าให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพ หรือ 

  เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 รายละเอียดการโอนงบประมาณ 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัด 

 (1) ตู้ 3 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง ราคา 3,590 บาทเป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานบริหารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  428,000 

บาท ขอโอนลด 3,590 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 424,410 บาท 

 (2) เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 1,790 บาทเป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานบริหารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  424,410 

บาท ขอโอนลด 1,790 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 422,620 บาท 

 กองช่าง 

 (1) โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต 1 ตัวราคา 5,490 บาท  เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้

สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  

422,620 บาท ขอโอนลด 5,490 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 417,130 บาท 
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(2) เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 1,790 บาทเป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานบริหารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  417,130 

บาท ขอโอนลด 1,790 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 415,340 บาท 

ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้

ความเห็นชอบการการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งสร้าง จ านวน 4 

รายการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 21  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5           เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 15.30 น.                             

 
ชนาภา  สุภักดี           ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางชนาภา  สุภักดี) 

เลขานุการสภาอบต. 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

  

               นารีรัตน์ จันทร์บวั                    เหรียญทอง ยังดี                        ชาญ กล้าจริง 

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

                 กรรมการฯ                               ประธานฯ                               กรรมการฯ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ ทั้ง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

   4.2การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   (1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   ส านักปลัด  (1) ตู้ 3 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง ราคา 3,590 บาท 

        (2)  เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 1,790 บาท 

   กองช่าง     (1) โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว ราคา 5,490 บาท 

         (2) เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 1,790 บาท 

ปลัด อบต. การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 เป็นการโอนที่ท าให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพ หรือ 

  เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 รายละเอียดการโอนงบประมาณ 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัด 

 (1) ตู้ 3 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง ราคา 3,590 บาทเป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานบริหารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  428,000 

บาท ขอโอนลด 3,590 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 424,410 บาท 

 (2) เกา้อ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 1,790 บาทเป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานบริหารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  424,410 

บาท ขอโอนลด 1,790 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 422,620 บาท 



 กองช่าง 

 (1) โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต 1 ตัวราคา 5,490 บาท  เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้

สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  

422,620 บาท ขอโอนลด 5,490 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 417,130 บาท 
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(2) เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 1,790 บาทเป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานบริหารทั่วไป ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  417,130 

บาท ขอโอนลด 1,790 บาท หลังจากโอนลดแล้วคงเหลือ 415,340 บาท 

ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้
ความเห็นชอบการการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งสร้าง จ านวน 4 
รายการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  21 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5           เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 15.30 น.                             

 
                             ลงชือ่     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

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



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

 
                          ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 
 


