
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 ผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย ชลณฤทธิ์   จ าชาติ ประธานสภาฯ ชลณฤทธิ์   จ าชาติ   

๒ นาย บุญถือ      เทพอุทัย รองประธานสภาฯ บุญถือ      เทพอุทัย   

๓ นาง เตือนใจ     บ ารุง เลขานุการ สภาฯ อบต. เตือนใจ     บ ารุง  

๔ นาย อนันต์       บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมู่๑ อนันต์       บรรเทากุล   

๕ นายสวน          บุญทัน สมาชิก อบต.หมู่๒ - ลา 

๖ นาย ฤทธิกร     จนิดาโสด สมาชิก อบต.หมู่๒ ฤทธิกร     จนิดาโสด   

๗ นาย สมบัติ       สวงโท สมาชิก อบต.หมู่๓ สมบัติ       สวงโท  

๘ นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน สมาชิก อบต.หมู่๓ ปภัทวรินทร์ อนิทปัน   

๙ นาง ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมู่๔ ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม   

๑๐ ด.ต.บุตร         ประทีปเมือง  สมาชิก อบต.หมู่๔ บุตร         ประทีปเมือง  

๑๑ นาย ประสาท    อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่๕ - ลา 

๑๒ นาย ก าจร       โกฏิหอม สมาชิก อบต.หมู่๕ ก าจร       โกฏิหอม  

๑๓ นาย จรัส         ศริิรวง สมาชิก อบต.หมู่๖ จรัส         ศริิรวง   

๑๔ นาง ประจวบ     ภริมย์ภักดิ ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ ประจวบ    ภริมย์ภักดิ์   

๑๕ นาย มนตรี       จันค าวงษ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ มนตรี       จันค าวงษ์  

๑๖ นาย นิสันต์       สุขพยุง สมาชิก อบต.หมู๘่ นิสันต์       สุขพยุง   

๑๗ นาง ทองทิพย์   จุมทา สมาชิก อบต.หมู๘่ ทองทิพย์   จุมทา  

๑๘ นาย สังข์         เกียงกระโทก สมาชิก อบต.หมู๙่ สังข์       เกียงกระโทก   

๑๙ นาย ประยงค์     ยิ่งเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ประยงค์    ยิ่งเหมาะ   

๒๐ นาย ช่วย         ผันสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ช่วย         ผันสันเทียะ  

๒๑ นาง ประทิน      ใจเอื้อ สมาชิก อบต.หมู่๑๑ ประทิน     ใจเอื้อ  

๒๒ นาย จ าปี        ไชยา สมาชิก อบต.หมู่๑๑ - ลา 

๒๓ นาง กาวอน      ค ามะขุย สมาชิก อบต.หมู่๑๒ กาวอน     ค ามะขุย  

๒๔ นาง ทองม ี     หงสส์ระแก้ว สมาชิก อบต.หมู่๑๓ ทองม ี    หงสส์ระแก้ว  



-๒- 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๕ นาย โสภา      นารีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่๑๓ โสภา      นารีจันทร์  

๒๖ นาย มังกรณ์   ชนะชัย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ มังกรณ์   ชนะชัย  

๒๗ นาย สมควร    ปกค่าย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ สมควร    ปกค่าย  

๒๘ นาย ประสาน  แสนศกึ สมาชิก อบต.หมู่๑๕ - ลา 

๒๙ นาย วิจารณ์    องิชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่๑๖ วิจารณ์     อิงชัยภูมิ  

๓๐ นาง สุพัตตรา  พรมพาน สมาชิก อบต.หมู่๑๖ สุพัตตรา   พรมพาน  

๓๑ นาย บันเทิง    วงษ์เมือง สมาชิก อบต.หมู่๑๗ บันเทิง      วงษ์เมือง  

๓๒ นาง ศรทีอง    แสนทวีสุข สมาชิก อบต.หมู่๑๘ ศรทีอง     แสนทวีสุข  

๓๓ นาย อุดร       พบลาภ สมาชิก อบต.หมู่๑๘ อุดร         พบลาภ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย ศุภวัฒน ์ค าชมภู นายก อบต.วังตะเฆ่ ศุภวัฒน์ ค าชมภู  

๒ นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรี-

ภูมิ 

นักจัดการทั่วไป ประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรี-

ภูมิ 

 

๓ นางปิณฑิตา สรภูมิ หัวหนา้ สป. ปิณฑติา สรภูมิ  

๔     

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการขอขยายเวลาประชุมต่อนายอ าเภอ

หนองบัวระเหว เนื่องจากสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ไม่ทันในสมัยประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ซึ่งก าหนดไว้ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอ าเภอหนองบัวระเหวได้อนุญาต

ให้ขยายเวลาประชุมได้ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดมีญัตติ มีกระทู้ หรือมี

ปัญหา เดือดร้อนเร่งด่วน ให้ยื่นได้ที่ ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ,และเจ้าหน้าที่ประจ าสภาฯ ในวัน เวลา ที่

ก าหนด และขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมอืเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง

ที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา) 

/๑.๒ นาย... 



-๓- 

  ๑.๒ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้สภาพิจารณาญัตติเพิ่มเติม

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่ออุดหนุนโรงพยาบาลสนามหนองบัวระ

เหว และอุดหนุนโครงการอุทยานธรณี ที่ไม่มีในแผนพัฒนาของ อปท.วังตะเฆ่ โดยขอเพิ่มในวาระที่ ๔ เพิ่มเป็น 

ข้อ ๔.๓ 

 มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๕  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๑  เสียง 

งดออกเสียง ๑ คน คอื นายอุดร พบลาภ 

 ๑.๓ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าว เนื่องจากสถานการณ์  มีการแพร่ระบาด ของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) ดังนัน้การประชุมวันนี ้ขอใหทุ้กท่านเว้นระยะหา่ง เพื่อป้องกันตนเอง เพราะ

ขณะนีม้ีผู้ตดิเชื้อในต าบลของเรา และมีการคัดกรองและเฝ้าระวังด้วย 

 ๑.๔ นางเตอืนใจ บ ารุง เลขานุการสภาฯ แจ้งเรื่องสมาชิกลาประชุม ดังนี ้

  ๑.นายสวน บุญทัน ส.อบต.หมู่ ๒  ติดภารกิจ 

  ๒.นายประสาท อาภรณ ์ส.อบต.หมู่ ๕  ติดภารกิจ 

  ๓.นายจ าปี ไชยนา ส.อบต.หมู่ ๑  ป่วย 

  ๔.นายวิจารย์ อิงชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ ๑๒  ติดภารกิจ 

 ๑.๕ นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งตามที่สภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ

เสนอค าแปรญัตติให้สภาท้องถิ่นเห็นชอบ โดยได้ก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกยื่นแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ 

ช่ัวโมง หลังจากสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นรับทราบและพิจารณาเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่ม-ี          /ระเบียบ... 



-๔- 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณาร่างข้อญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ  

    เสนอโดย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวตามที่สภาฯท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติ และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด เพื่อเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณา บัดนี้  ขั้นตอนของ

คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประธานขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลง

ค าแปรญัตติให้สภาท้องถิ่นรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป เชญิครับ 

  -นายโสภา นารีจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กล่าวตามที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๖๔ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 

๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้ยื่นค าแปรญัตติ จ านวน ๙ ราย และ

คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาค าแปรญัตติที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

ซึ่งค าแปรญัตติ เป็นการขอแปรเพื่อปรับลดงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง น าไปประกาศใช้อย่างถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ของ อปท. 

เกิดประโยชน์ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณา ถึงหลักการและ

เหตุผลต่างๆ ของโครงการที่สมาชิกสภาท้องถิ่นยื่นเสนอมา คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอแถลงให้ที่ประชุม

รับทราบ โดยสมาชิกที่ยื่นเสนอมา ประสงค์ไม่สงวนค าแปรญัตติ ดังนี้ 

๑.นางช่อผกา ศรกีุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔  ขอเสนอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่าย รวม ๑ รายการ รวมเป็น

เงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๑.๑ งบกลางเงนิส ารองจา่ย ตัง้ไว้ จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๙๔ 

 ขอปรับลด จ านวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท 

๒.นายอนันต์ บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑ ขอเสนอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่าย รวม ๕ รายการ รวมเป็น

เงิน  ๔๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

/๒.๑ แผนงาน... 



-๕- 

 ๒.๑ แผนงานงบกลาง หนา้ ๙๒ เบีย้ยังชีพคนพิการ ต้ังไว้จ านวน ๕,๐๑๖,๐๐๐ บาท ขอปรับลด 

(ข้อที่ ๑)  คนพิการมี ๑๘ ปีขึน้ไปได้รับเบีย้ความพิการ ตั้งไว้ ๔๖๐ ราย มีก าหนด ๑๒ เดือน ๆ

ละ ๘๐๐ บาท  เป็นเงิน ๔,๔๑๖,๐๐๐ บาท ขอปรับลดจ านวน ๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท ปรับ

ลดแล้วคงเหลอื ๔,๒๒๔,๐๐๐ บาท  (หน้าที่ ๙๓) 

  (ข้อที่ ๒) คนพิการอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ตั้งไว้ ๕๐ ราย มีก าหนด ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  

เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดจ านวน ๑๐ ราย เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงนิปรับลดจ านวน 

๔๘๐,๐๐๐ บาท หนา้ที่ ๙๓  

 ๒.๒ แผนงานงบกลาง หนา้ ๙๖ เงินช่วยพิเศษ 

  ๒.๒.๑ เงนิช่วยค่าท าศพข้อราชการ/พนักงาน ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๙๖ ขอปรับลด

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท  

  ๒.๒.๒ เงนิช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง ๔๐,๐๐๐ บาท  ขอปรับลดจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท  

 ๒.๓ แผนงานบริหารทั่วไป หนา้ ๑๐๔ รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท  

 ๒.๔ แผนงานบริหารทั่วไป หนา้ ๑๐๕ ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบ

รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๕แผนงานบริหารทั่วไป หน้า ๑๐๖ ข้อ ๓ โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริการ จ านวน 

๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท  

๓. นายฤทธิกร จินดาโสด สมาชิก อบต.หมุ่ที่ ๒ บ้านวังกะทะ ขอเสนอแปรญัตติปรับลดรายจ่าย รวม ๑๐ 

รายการ รวมเป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป หนา้ที่ ๑๐๗ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๕๐,๐๐๐ บาท  

 

/๓.๒ แผนงาน... 
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๓.๒ แผนงานบริหารทั่วไป หนา้ที่ ๑๐๗ วัสดุส านักงานในข้อที่ ๑ วัสดุสิ้นเปลืองตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓.๓ แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ ๑๐๗  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓.๔  แผนงานบริหารทั่วไป หนา้ที่ ๑๐๘ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น ตัง้ไว้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๘๐,๐๐๐ บาท  

๓.๕ แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ ๑๐๙ วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท  

๓.๖ แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ ๑๑๐ ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม ตั้งไว้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๘๐,๐๐๐ บาท  

๓.๗ แผนงานบริหารทั่วไป หนา้ที่ ๑๑๔ ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ตัง้ไว้จ านวน ๒๐,๐๐๐  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓.๘  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนา้ที่ ๑๑๔ ข้อ ๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๑๐,๐๐๐ บาท  

๓.๙ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้าที่ ๑๑๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง

คลัง) ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓.๑๐ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนา้ที่ ๑๑๘ ข้อ ๒  โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอด

การทุจริต ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

/๔.นายสมบัติ... 
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๔. นายสมบัติ สวงโท สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๓ บ้านวังอ้ายจีด ขอเสนอแปรญัตติปรับลดรายจา่ย ๑๐ รายการ 

รวมเป็นเงิน ๔๗๙,๖๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้าที่ ๑๑๙ ข้อ ๓ อบต.สัญจรบริการออกจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่  ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้า ๑๑๙ ข้อ ๔   โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) ตัง้ไว้จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๓ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้า ๑๒๐   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตัง้ไว้จ านวน 

๕๐,๐๐๐ บาท    ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๔ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้าที่ ๑๒๐ วัสดุส านักงาน  ข้อที่ ๑ วัสดุคงทน ตั้งไว้ 

๒๐,๐๐๐ บาท    ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๕ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้า ๑๒๑ วัสดุส านักงาน ข้อที่ ๒ วัสดุสิ้นเปลืองตั้งไว้ 

๔๐,๐๐๐ บาท    ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๖ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้า ๑๒๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ ข้อที่ ๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ 

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท    ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๗ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้า๑๒๒ ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมตั้งไว้จ านวน 

๖๐,๐๐๐ บาท      ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๘ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้า ๑๒๒ ครุภัณฑส์ านักงาน ขอ้ที่๑เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน ราคารวมตดิตั้ง (กองคลัง) ตั้งไว้จ านวน ๖๙,๖๐๐ บาท  

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน  ๖๙,๖๐๐ บาท  คงเหลอื ๐ บาท 

 ๔.๙ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หน้า ๑๒๘ ค่าใช้สอย 

ข้อ ๑ โครงการฝกึอบรม อปพร (ส านักปลัดฯ) ตัง้ไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  

/ขอปรับลด... 
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ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑๐ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หน้า ๑๒๘ ค่าใช้สอย 

ข้อ ๒ โครงการฝกึอบรมป้องกันไฟป่า “ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ” (ส านักปลัดฯ) ตัง้ไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ 

บาท     ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕. นายจรัส ศิริรวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บ้านหัวสะพาน ขอเสนอแปรตัดลดรายจา่ย จ านวน ๕ รายการ เป็น

เงินที่แปรตัดจ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๕.๑ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

หนา้ที่ ๑๓๔  ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๒ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ 

๑๓๔      ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๓ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ 

๑๓๔      ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๔ แผนงานการศกึษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศกึษา) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

หนา้ที่ ๑๓๖   ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๕ แผนงานการศกึษา หน้า ๑๓๗ ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

      ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท 

๖. นางประจวบ ภิรมย์ภักดิ์ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๗ บ้านโนนส าราญ ขอแปรญัตติตัดลดรายจ่าย ๘ รายการ 

เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๖.๑ แผนงานการศกึษา หน้า ๑๓๘ ค่าวัสดุ ข้อที่ ๒ วัสดุสิ้นเปลือง ตัง้ไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๑๓๘ 

ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.๒ แผนงานการศกึษา หน้าที่ ๑๔๑ ค่าใช้สอย ข้อ ๑ ค่าจา้งช่วยเหลือปฏิบัติงาน รองรับการให้บริการ

ประชาชน ปี ๒๕๖๕  ตั้งไว้ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื 

๒๐,๐๐๐ บาท 

/๖.๓ แผนงาน... 
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 ๖.๓ แผนงานการศกึษา หน้าที่ ๑๔๒ ค่าจา้งเหมา ขอ้ ๒  ค่าจา้งเหมาบริการบุคลธรรมดา (งานดูแล

เด็กเล็กก่อนปฐมวัย) ปี ๒๕๖๕  ตั้งไว้จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๕๔,๐๐๐ บาท  

คงเหลือ ๕๔,๐๐๐ บาท 

 ๖.๔ แผนงานการศกึษา หน้าที่ ๑๔๓ ข้อ ๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (กอง

การศกึษา) ตัง้ไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.๕ แผนงานการศกึษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศกึษา) ตัง้ไว้จ านวน ๘๐,๐๐๐ 

บาท หน้า ๑๔๕   ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.๖ แผนงานการศกึษา หน้าที่ ๑๔๕  ข้อ ๒  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กอง

การศกึษา) ตัง้ไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.๗ แผนงานการศกึษา หน้าที่ ๑๔๖  ข้อ ๓  โครงการแขง่ขันทางทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ตัง้ไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.๘แผนงานการศกึษา หน้า ๑๔๗ ข้อ ๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการทางการศึกษา (กอง

การศกึษา) ตัง้ไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดรายจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๗. นางทองทพิย์ จุมทา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านโนนมว่ง ขอเสนอแปรญัตติปรับลดรายจา่ยจ านวน ๓ 

รายการ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๗.๑ แผนงานการศกึษาหน้าที่ ๑๕๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้จ าวนวน ๔๐,๐๐๐ บาท  

ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.๒ แผนงานสังคมสังเคราะห ์หนา้ ๑๘๔ ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ

ปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท    ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื 

๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.๓ แผนงานสังคมสังเคราะห ์หนา้ ๑๘๕ ค่าใช้สอย ข้อ ๑ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (กอง

สวัสดิการฯ) ตั้งไว้ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท       ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื 

๒๐,๐๐๐ บาท 

/๘.นายวิจารณ์... 



-๑๐- 

 ๘. นายวิจารณ์ อิงชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๖ บ้านศรสีงา่ ขอเสนอแปรญัตติปรับลดรายจ่าย

รายการจ านวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ดังตอ่ไปนี ้ 

 ๘.๑ แผนงานสังคมสังเคราะห์ หนา้ ๑๘๖ วัสดุส านักงาน ขอ้ที่ ๒ วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท  

ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๒ แผนงานสังคมสังเคราะห ์หนา้ที่ ๑๘๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ ข้อที่ ๑ วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้จ านวน 

๔๐,๐๐๐ บาท    ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๓ แผนงานสังคมสังเคราะห ์หนา้ที่ ๑๘๗ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ ตัง้ไว้จ านวน 

๓๐,๐๐๐ บาท ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๔ แผนงานสังคมสังเคราะห ์หนา้ที่ ๑๘๙ ค่าใช้สอย ข้อ ๑ โครงการจัดงานกิจกรรมวันสตรสีากล ตั้ง

ไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท     ขอแปรตัดลดรายจา่ยจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๕ แผนงานสังคมสังเคราะห์ หนา้ที่ ๑๙๐  ข้อ ๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติให้กับ

ประชาชน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอแปรตัดลดรายจา่ยจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๖ แผนงานสังคมสังเคราะห์ หนา้ที่ ๑๙๑ ข้อที่ ๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุต าบลวัง

ตะเฆ่ตั้งไว้ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๑๙๑   ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื 

๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๗ แผนงานสังคมสังเคราะห ์หนา้ที่ ๑๙๑ ข้อ ๔ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตัง้ไว้ ๕๐,๐๐๐ 

บาท หน้าที่ ๑๙๑   ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. นายอุดร พบลาภ สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘ บ้านวังตะเฆ่ ขอเสนอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่ายดังมีจ านวน ๙ 

รายการ เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท  ดังตอ่ไปนี ้ 

 ๙.๑ แผนงานสังคมสังเคราะห ์หนา้ ๑๙๒ ข้อ ๕ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในต าบลตั้งไว้จ านวน 

๕๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๑๙๒ ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๙.๒ แผนงานสังคมสังเคราะห์ หนา้๑๙๓ ข้อ ๖ โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ ตั้งไว้จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท      ขอแปรตัดลดรายจา่ยจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๐ บาท 

/๙.๓ แผนงาน... 



-๑๑- 

 ๙.๓ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า๑๙๗ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ตอ่

องค์กรปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   

ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๙.๔แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๑๙๗ เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร ตั้งไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  

ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๙.๕แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๑๙๘  ค่าใช้สอย ข้อที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง

ช่าง) ตั้งไว้จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๙.๖ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า๑๙๘ ข้อ ๒ โครงการรังวัดแบ่งแยกแนวเขต (กองช่าง) ตัง้ไว้จ านวน 

๓๐,๐๐๐ บาท     ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๙.๗แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๑๙๘ ข้อ ๓โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองชา่ง) ตัง้ไว้

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท   ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๙.๘แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๑๙๙ ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน ขอ้ที่ ๒ วัสดุสิ้นเปลืองตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ 

บาท     ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๙.๙แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๒๐๐วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท  

ขอแปรตัดลดรายจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  คงเหลอื ๓๐,๐๐๐ บาท 

   คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาค าแปรญัตติของสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ยื่นค าแปร

ขอญัตติโดยค าแปรญัตตินั้นได้ระบุเหตุผลในการแปรปรับลด เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณไม่คุ้มค่า ไม่

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงได้พิจารณาปรับลดตามที่มีผู้เสนอมาโดยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยื่นค าแปรญัตติ ไม่

ขอสงวนค าแปรญัตติต่อสภาท้องถิ่น ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของผูบ้ริหารจะน างบประมาณ จ านวน ๒,๘๓๐,๖๐๐ 

บาท น าไปตั้งจา่ยรายการใหม่ หรอืตั้งเพิ่มเติม ขอให้เป็นดุจพินจิของคณะผู้บริหารตอ่ไปครับ 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าว เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงค าแปรญัตติให้สภา

ท้องถิ่นได้รับทราบและเข้าใจแล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ประธานจะขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภา

ท้องถิ่น อาศัยระเบียบ ขอ้ ๗๙ ในการลงมตเิห็นชอบญัตติการแปรปรับลดงบประมาณ ในร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเริ่ม จากญัตติสุดท้าย ขึน้มาถึงญัตติแรก 

/๙.นายอุดร... 



-๑๒- 

 ๙. นายอุดร พบลาภ สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘ บ้านวังตะเฆ่ ขอเสนอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่ายดังมี

จ านวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท  ดังตอ่ไปนี้ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

 ๘. นายวิจารณ์ อิงชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๖ บ้านศรสีงา่ ขอเสนอแปรญัตติปรับลดรายจ่าย

รายการจ านวน ๗ รายการ เป็นเงนิ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ดังตอ่ไปนี้ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

 ๗. นางทองทพิย์ จุมทา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านโนนมว่ง ขอเสนอแปรญัตติปรับลดรายจา่ยจ านวน 

๓ รายการ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

 ๖. นางประจวบ ภิรมย์ภักดิ์ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๗ บ้านโนนส าราญ ขอแปรญัตติตัดลดรายจ่าย ๘ 

รายการ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐ บาท ดังนี้        

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง     

        /ไม่เห็นชอบ... 



-๑๓- 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

 ๕. นายจรัส ศิริรวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บ้านหัวสะพาน ขอเสนอแปรตัดลดรายจา่ย จ านวน ๕ 

รายการ เป็นเงินที่แปรตัดจ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

 ๔. นายสมบัติ สวงโท สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๓ บ้านวังอ้ายจีด ขอเสนอแปรญัตติปรับลดรายจา่ย ๑๐ 

รายการ รวมเป็นเงิน ๔๗๙,๖๐๐ บาท ดังนี้ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

 ๓. นายฤทธิกร จินดาโสด สมาชิก อบต.หมุ่ที่ ๒ บ้านวังกะทะ ขอเสนอแปรญัตติปรับลดรายจ่าย รวม 

๑๐ รายการ รวมเป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

 ๒.นายอนันต์ บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑ ขอเสนอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่าย รวม ๕ รายการ 

รวมเป็นเงิน  ๔๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้        /มตทิี่ประชุม... 



-๑๔- 

   มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

 ๑.นางช่อผกา ศรกีุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔  ขอเสนอแปรญัตติ ปรับลดรายจ่าย รวม ๑ รายการ 

รวมเป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

มีสมาชิกงดออกเสียง คือ ๑.นายนิสันต์ สุขพยุง 

     ๒.นายสมควร ปกค่าย 

 สภาท้องถิ่นมีมติให้ปรับลดรายจ่ายในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ยื่นเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ รวมเป็นเงนิ ๒,๘๓๐,๖๐๐ บาท 

  -นายชลณฤทธิ์  จ าชาติ  ประธานสภาฯ กล่าว อาศัยระเบียบข้อบังคับ ข้อ ๖๐ เมื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอยอดเงินที่ แปรตัดลดให้สภาท้องถิ่น และผู้บริหารได้รับทราบแล้ว ต่อไปเป็น

หนา้ที่ของผู้บริหาร จะต้องน าไปแก้ไขเพิ่มเติมหรอืตั้งจ่ายรายการใหมแ่ล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

  -นายศุภวัฒน ์ค าชมภู นายก อบต. กล่าว ผมขอสงวนค าแปรญัตติต่อสภาท้องถิ่น เพื่อแถลงให้

ท้องถิ่นได้รับทราบ ผูบ้ริหารได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม และตั้งจา่ยรายการใหม่ ตามจ านวนเงินที่คณะกรรมการ 

แปรญัตติปรับลดและเสนอมา จ านวน ๒,๘๓๐,๖๐๐ บาท เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาดังนี้     

          

/รายการ... 



-๑๕- 

  -รายการตัง้เพิ่มรายการเดิมรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ดังนี้  

 ๑.แผนงานอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปราณชัย ศรีหาโคตร ถึง อา้งเก็บน้ า

หนองปล้อง หนา้ ๒๑๖ ตั้งเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.แผนงานสาธารณะสุข โครงการให้ความปลอดภัย เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน จากการแพร่ระบาด 

โรคติดเชือ้ไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ( โควิด-๑๙ ) หนา้ ๑๖๗ ตั้งเพิ่ม ๑,๖๐๐ บาท 

   รวมรายการตัง้เพิ่มทั่งสิน้ ๑๐๑,๖๐๐ บาท 

  -รายการตัง้จ่ายรายการใหม่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๑.กองช่าง 

  -แผนงานเคหะและชุมชน 

 ๑.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ หมู ่๑ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑๓๒ ข้อ ๙ 

 ๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ ๖ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑๓๖ ข้อ ๒ รวม  ๑๕๐,๐๐๐ 

บาท 

  -แผนงานอุตสาหกรรม 

 ๑.โครงการก่อสร้างฝายสาธารณะ หมู ่๑ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑๓๕ ข้อ ๑ 

 ๒.ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู ่๑ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท หนา้ ๑๓๒ ข้อ ๑๐  

 ๓.โครงการถนนลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู ่๒ สายไหล่เขา-บ้านบุงเวียน หนา้ ๖๕ ข้อ ๙ 

 ๔.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ สายถ้ าค้างคาว-ไร่นายสวัสดิ์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา้ ๓๒ ข้อ ๒๒ 

 ๕.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ สายถ้ าค้างคาว-ไร่นายเคน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา้ ๓๒ ข้อ ๒๐ 

 ๖.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ สายถ้ าค้างคาว-ไร่นายสุรินทร์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา้ ๓๓ ข้อ ๒๓ 

 ๗.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ สายโรงเรียนท่าโป่ง-สามแยกนางละมัย ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๓๔ 

ข้อ ๒๙ 

/๘.โครงการ... 



-๑๖- 

 ๘.โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู ่๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๒๒ ข้อ ๑๗  

 ๙.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ สายนางจุฬาลักษณ์-บ้านนางอ้วน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๔๒ ข้อ 

๘๒ 

 ๑๐.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๖ สายบ้านนายบัวลา-บ้านนางสายฝน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๕๗ 

ข้อ ๑๖๕ 

 ๑๑.ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู ่๑๘ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑๒๘ ข้อ ๔ 

 ๑๒.โครงการถนนเพื่อการเกษตรลงลูกรังเขาตะเงาะ หมู่ ๑๘ สายบ้าน อ.วารุณี-ถึงศาลากลางบ้านหมู่ 

๑๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๙๗ ขอ้ ๑๓๗ 

   รวม ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท 

  -แผนงานการเกษตร  

 ๑.โครงการขุดลอกแหลง่น้ าสาธารณะ ( ห้วยคอกน้อย ) หมู่ ๗ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑๓๕ ข้อ๓ 

 ๒.โครงการขุดลอกแหลง่น้ าสาธารณะ หมู ่๘ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑๓๕ ข้อ ๓ 

    รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.ส านักปลัด 

  -แผนงานบริหารทั่วไป 

 ๑.เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการนิตกิรช านาญการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑๘๐ ข้อ ๖๗ 

 ๒.ตู่เก็บเอกสาร (งานบุคลากร) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท หนา้ ๑๗๔ ข้อ ๒๖ 

 ๓.จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๙ นิว้ ตั้งไว้ ๒,๘๐๐ บาท หน้า ๑๗๔ ข้อ ๑๔ 

 ๔.ตู้เย็นห้องกิจการสภา ตั้งไว้ ๖,๔๐๐ บาท หนา้ ๑๘๑ ข้อ ๗๔ 

 ๕.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล (กิจการสภา) ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท หน้า ๑๗๔ ข้อ 

๑๗ 

/๖.เครื่องพมิพ์... 



-๑๗- 

 ๖.เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ ตั้งไว้ ๖,๓๐๐ หนา้ ๑๗๔ ข้อ ๑๕ 

    รวม ๘๗,๕๐๐ บาท 

  -แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  ๑.รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิล้แค็บ ตั้งไว้ ๘๕๔,๐๐๐ บาท หน้า ๑๘๐ ข้อ ๖๕ 

  ๒.อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ตั้งไว้ ๖๗,๕๐๐ บาท หน้า ๑๙ ข้อ ๒ 

    รวม ๙๒๑,๕๐๐ บาท 

  -รวมรายการตัง้เพิ่มรายการเดิมรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐๑,๖๐๐ บาท 

  -รวมรายการตั้งจ่ายรายการใหม่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒,๗๒๙,๐๐๐

บาท ผมจงึได้เสนอใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติพจิารณาเห็นชอบต่อไป 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวต่อไปเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการที่คณะผู้บริหารได้น ามาตั้งจ่ายเพิ่มรายการเดิม และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๒๖ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒,๘๓๐,๖๐๐ บาท โดยจะขอมติเป็นแต่ละรายการ โดยเริ่มจากรายการ

สุดท้าย มาถึงรายการแรก 

 ๓.ส านักปลัด  จ านวน ๘ โครงการ  ตั้งไว้ ๑,๐๐๙,๐๐๐ บาท 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

๒.กองชา่ง จ านวน ๑๖ โครงการ ตั้งไว้ ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

/ไม่เห็นชอบ... 



-๑๘- 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

๑.กองชา่ง จ านวน ๒ โครงการ ตั้งไว้ ๑๐๑,๖๐๐ บาท (เพิ่มเติม) 

  มตทิี่ประชุม  

   เห็นชอบ ๒๔  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๒  เสียง 

เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว คณะผู้จัดท าจะได้น าไปเพิ่มเติมในร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑ .ขอเสนอเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน ๑ รายการ 

 รายการที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐาน งบลงทุน 

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กทางเข้าหมูบ่้านวังอุดมหมู่ ๑๓  

 ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐาน งบลงทุน 

ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 

/เหล็กทาง... 



-๑๙- 

เหล็กทางเข้าหมู่บ้านวังอุดมหมู่ ๑๓ งานปูผิวทางแอสฟัลท์ติก ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตรม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จ านวน ๑ 

ป้าย 

 ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐาน งบลงทุน 

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กทางเข้าหมู่บ้านวังอุดมหมู่ ๑๓ งานปูผิวทางแอสฟัลท์ติก ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร 

หนา ๐.๐๓ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตรม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จ านวน ๑ 

ป้าย 

   น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใด จะอภิปราย 

ซักถาม หรอืเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติ 

  มติท่ีประชุม   

   เห็นชอบ ๒๑  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๕  เสียง 

  ๒.เรื่องขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก นาง

โสภา ศรีชัยปัญหา อยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๒ บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ ประกอบกิจการ ปั้มน้ ามันยอดเหรียญ  จึงขอ

ความอนุเคราะห์ผ่านทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเปิดปั้มน้ ามัน

หยอดเหรียญ ต่อไป 

      น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใด จะอภิปราย 

ซักถาม หรอืเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติ 

  มติท่ีประชุม 

/เห็นชอบ...  



-๒๐- 

   เห็นชอบ ๒๒  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๔  เสียง 

  ๔.๒ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงนิ ๒๗,๑๐๐ บาท  

๑.๑ กองช่าง โอนลด เป็นเงนิ ๒๗,๑๐๐ บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๒๗,๑๐๐ บาท 

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ๑.ประเภท

วัสดุอุปกรณ์ และประกอบอะไหล่ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๗๙,๕๙๒.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 

จ านวน ๒๙๖,๕๙๒.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี ้๒๗,๑๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้ง

นี ้๒๖๙,๔๙๒.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๓๖ ข้อ ๑ 

๒.ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมเป็นเงนิ ๒๗,๑๐๐ บาท  

๒.๑ กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๒๗,๑๐๐ บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๒๗,๑๐๐ บาท 

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ปั้มหอยโข่ง ๒ นิ้ว ขนาด ๒ แรงม้า ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๙,๓๐๐ บาท ที่ใชใ้นการผลิตน้ าประปาหมูบ่้าน โดยการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแก้ไขปัญหาน้ า 

/อุปโภค... 



-๒๑- 

อุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๑๘ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืน

นาน เมื่อช ารุดเสียหายสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม และครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจา่ยในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีลักษณะพืน้ฐาน หนา้ ๔๖ ดังนี้ 

 มอเตอร์ไฟฟ้า 

 ๑.สูบน้ าได้ ๔๕๐ ลิตรตอ่นาที 

  (๑) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

  (๒) ขนาดท่อสง่ไม่นอ้ยกว่า ๒ นิว้ ( ๕๐ มิลเิมตร) 

  (๓) สูบน้ าได้ไม่นอ้ยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 

  (๔) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรอืประมาณ ๓๐ ฟุต 

  (๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ บัญชคีรุภัณฑ ์(แบบ ผ.๐๓) หนา้ ๑๘๒ รายการที่ ๘๔ 

 ๒.แผนงานเคหะและชุนชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องสูบน้ า

แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ปั้มหอยโข่ง ๓ นิ้ว ขนาด ๓ แรงม้า ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๗,๘๐๐ บาท 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 

๑๗,๘๐๐๐ บาท ที่ใช้ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน โดยการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาน้ า 

อุปโภคบริโภค บ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ ๑๘ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุ

การใช้งานยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหาย สามารถซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม และครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจา่ยในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน หนา้ ๔๖ ดังนี้  

  มอเตอร์ไฟฟ้า 

 ๑.สูบน้ าได้ ๑,๑๓๐ ลิตรตอ่นาที 

  (๑) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

  (๒) ขนาดท่อสง่ไม่นอ้ยกว่า ๓ นิว้ ( ๗๕ มิลเิมตร) 

  (๓) สูบน้ าได้ไม่นอ้ยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 

/(๔)ส่งน้ า... 



-๒๒- 

  (๔) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรอืประมาณ ๔๕ ฟุต 

  (๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ บัญชคีรุภัณฑ ์(แบบ ผ.๐๓) หนา้ ๑๗๖ รายการที่ ๓๑ 

    เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใด จะอภิปราย 

ซักถาม หรอืเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติ 

  มติท่ีประชุม ขอโอนลด จ านวน ๒๗,๑๐๐ บาท  

   เห็นชอบ ๒๑  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๕  เสียง 

  มติท่ีประชุม ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๒๗,๑๐๐ บาท  

   เห็นชอบ ๒๑  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๕  เสียง 

๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน ๓๒๘,๐๐๐ บาท 

 ๑.๑ กองชา่ง โอนลด เป็นเงนิ ๓๒๘,๐๐๐ บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๓๒๘,๐๐๐ บาท 

   ๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑.โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๙,๐๐๐.- 

บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  ๔๙,๐๐๐.- บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๐.- ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๓๐ ข้อ ๑ 

/๒.แผนงาน... 



-๒๓- 

   ๒.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑๑.โครงการขุดบ่อขยะ หมู ่๑๑ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๙,๐๐๐.- 

บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  ๔๙,๐๐๐.- บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๐.- ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๓๑ ข้อ ๑๑ 

   ๓.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑๓.โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๑๓ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 

๔๙,๐๐๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  

๔๙,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๐.- ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๓๒ ข้อ ๑๓ 

   ๔.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑๖.โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๑๖ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๙,๐๐๐.- 

บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  ๔๙,๐๐๐.- บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๐.- ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๓๓ ข้อ ๑๖ 

   ๕.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑๘.โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๑๘ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 

๔๙,๐๐๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  

๔๙,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๐.- ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๓๓ ข้อ ๑๘ 

   ๖.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๓.โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๙,๐๐๐.- 

บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  ๔๙,๐๐๐.- บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๐.- ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๓๔ ข้อ ๓ 

   ๗.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๔.โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ ๔ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๙,๐๐๐.- 

บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๔๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  ๓๔,๐๐๐.- บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี ้๑๕,๐๐๐.- ตั้งจา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป หนา้ ๒๓๔ ข้อ ๔ 

 ๒. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมเป็นเงนิ ๓๒๘,๐๐๐ บาท 

/๒.๑กองช่าง... 



-๒๔- 

  ๒.๑ กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๓๒๘,๐๐๐ บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๓๒๘,๐๐๐ บาท  

   ๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิงสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์) ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๓๒๘,๐๐๐ บาท สถานที่ด าเนินงาน บ้านส านักตูมกา หมู่ ๕ 

ปริมาณงานดินขุด จ านวน ๒.๘๓๕ ลบ.ม. งานเสา คสล. ขนาด ๖”x๓.๕๐ ม.จ านวน ๑๕ ต้น งานโครงหลังคา 

จ านวน ๖๔.๘ ตร.ม. งานติดตั้งฝ้าเพดานแบบทีบาร์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๕๔ ตร.ม. งานคอนกรีตโครงสร้าง 

จ านวน ๒๗.๗๖ ลบ.ม. งานประตูอลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด งานหน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง 

จ านวน ๖ ชุด พร้อมป้ายแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนว

ทางการพัฒนาที่ ๓.๑ หน้า ๑๒๘ ข้อ ๓ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ ๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

     เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใด จะอภปิราย ซักถาม หรอื

เห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติ 

  มติท่ีประชุม ขอโอนลดกองชา่ง จ านวน ๓๒๘,๐๐๐ บาท 

   เห็นชอบ ๒๑  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๕  เสียง 

  มติท่ีประชุม ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ กองชา่ง จ านวน ๓๒๘,๐๐๐ บาท  

   เห็นชอบ ๒๑  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๕  เสียง 

/๔.๓ ญัตติขอ... 



-๒๕- 

 ๔.๓ ญัตติขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๕) ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๒ ( รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาให้นี้ )  

  -นายศุภวัฒน ์ค าชมภู นายก อบต. ผมขอให้ส านักปลัดเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

  -นางปิณฑิตา สรภูมิ หัวหน้า สป. แจ้งต่อสภาท้องถิ่น เรื่องจากอ าเภอหนองบัวระเหว

แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการเพิ่มเติม โครงการจัดตั้งสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย

โรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรค โควิด-๑๙ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสืออ าเภอ

หนองบัวระเหว ด่วนที่สุด ที่ ชย.๐๐๒๓.๒๒/ว ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้ด าเนินโครงการ

เพิ่มเติม โครงการอุทยานธรณี “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” ตามหนังสือหนองบัวระเหว ที่ ชย.๐๐๒๓.๒๒/ว ๒๕๕๒ ลง

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเตมิหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ

นโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหาร ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ การเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 ดังนัน้จงึขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ จ านวน ๒ โครงการดังนี้ 

 ๑.อุดหนุนเทศบาลอ าเภอหนองบัวระเหว โครงการจัดตั้งสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย 

โรคติดตอ่เชื้อไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.โครงการอุดหนุนธรณี “ชัยภูมิจีโอพารค์” ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

     เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใด จะอภปิราย ซักถาม หรอื

เห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติ                /มตทิี่ประชุม... 



-๒๖- 

  มติท่ีประชุม  

   เห็นชอบ ๒๑  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 

   งดออกเสียง ๕  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องปรกึษาหารอื 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

  -นายชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม

ประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้ง ๒ วาระ ผมขอนัดสมาชิกสภา

ฯ ประชุมในวัน ศุกร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และหากท่านสมาชิกมีเรื่องเดือดร้อนเร่งดว่น 

สามารถยื่นญัตติ หรือ กระทู้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อบรรจุในวาระการประชุม และกล่าวปิด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ขยายเวลา) 

        ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 

       ลงช่ือ     เตือนใจ บ ารุง   ผูจ้ดบันทึกประชุม 

                                                   (นาง เตือนใจ บ ารุง) 

                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

ลงช่ือ   ประทิน ใจเอื้อ  ลงช่ือ   ประจวบ ภริมย์ภักดิ์  ลงช่ือ    ปภัทวรินทร์ อินทปัน 

(นางประทิน ใจเอือ้)  (นางประจวบ ภริมย์ภักดิ์)   (นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน)                                      

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

/-คณะกรรมการ... 



-๒๗- 

 

   -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม

ถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้ประชุมและมีมตใินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จงึลงลายมอืชื่อไว้ 

 

       ลงช่ือ        ชลณฤทธิ์ จ าชาติ    ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

               ( นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 


