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ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ีสำม  ประจ ำปี ๒๕๖3   
ประจ ำวันจันทร์ที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
ผู้มำประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ประธานสภา กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม   

2 นายชัชวาลย์  สามหาดไทย รองประธานสภา ชัชวาลย์ สามหาดไทย   

3 นายประดิษฐ์  วงเวียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ประดิษฐ์ วงเวียน   

4 นางบุญโฮม  เนตรวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ บุญโฮม เนตรวิเศษ   

5 นายประมูล  นามสนุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ประมูล นามสนุก   

6 นายประสงค์  รัตนเทพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประสงค์ รัตนเทพ   

7 นางจันทร์หอม  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 จันทร์หอม พรมจันทร์   

8 นายเสถียร  ชูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เสถียร  ชูค า   

9 นายสนอง  ตาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สนอง ตาทอง   

10 นายประมวล  สายสมุทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ประมวล สายสมุทร์   

11 นายอ่อนศร ี สายพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ อ่อนศรี  สายพิมพ์   

12 นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ พิชิต  บุญวิจิตร   

13 นายศรีระ  คงมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ศรีระ คงมาก   

14 นายเสมอ  ทัดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ เสมอ ทัดศรี   

15 นายมงคล  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ มงคล บุญประกอบ   

16 นายวิชัย  แสนทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ วิชัย แสนทวีสุข   

17 นายสมชัย  แสงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สมชัย แสงทอง   

18 นายธงชัย  ศุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ธงชัย ศุภสร   

19 นางสาวพรลดา  ดวงดาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ พรลดา ดวงดาว   

20 นางประหยัด  สังวาลทอง เลขานุการสภา อบต. ประหยัด สังวาลทอง   
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ผู้เข้ำร่วมประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมบัติ  เสตรา นายก อบต. สมบัติ  เสตรา   

2 ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนายก อบต. ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี   

3 นายแสง  รากวงค์ รองนายก อบต. แสง  รากวงค์   

4 นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. วิระชาติ บุญประชม   

5 น.ส.สุพัตรา  สามแก้ว จพง.ธุรการช านาญงาน สุพัตรา สามแก้ว   

6 น.ส.ภิฌชญามน สัจจธ์รรม หัวหน้าส านักปลัด ภิฌชญามน สัจจ์ธรรม   

7         

8        

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

     

 ผู้มำประชุม             20        คน   

 ลำกิจ                     -           คน   

 ผู้เข้ำร่วมประชุม        6        คน   
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ผู้มำประชุม  20  คน  ครบองค์ประชุม 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  6  คน 
เริ่มประชุม  เวลำ  ๐๙.๐๐   น.  
นายกษิดิ์ เดช สัตย์ธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ ง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                           
ละตรวจนับองค์ประชุม มีมำประชุม  20  คน ครบองค์ประชุม ประธานสภากล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ สาม ประจ าปี ๒๕๖3 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖3 

ระเบียบวำระที่ ๑   เร่ือง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

นำยสมบัติ เสตรำ /นำยก อบต. แจ้งก าหนดการกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ฝายน  า
ล้นห้วยอาลองตอนล่าง หมู่ 7 บ้านค าครั่ง ท่านนายอ าเภอจะมาเป็นประธานเปิดงาน ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วม
กิจกรรม ในเวลา 12.00 น. ใส่ชุดสุภาพสีฟ้า 

ที่ประชุม   รับทรำบ 

ระเบียบวำระที่  ๒     เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม /ประธำนสภำ อบต.ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ าป ี๒๕๖3 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  ๒๕๖3  ให้ท่านสมาชิก มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. จ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๒๐ ท่าน มีผู้มาประชุม 20 
ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ       สมัย
ที่ 1 ประจ ำปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม ๒๕๖3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรอง  ๑9  เสียง 
  ไม่รับรอง - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวำระที่  ๓     เร่ือง กระทู้ถำม 
   - ไม่มี  

ระเบียบวำระที่  ๔     เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่   

๕.๑ ญัตติเรื่องร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญนายก อบต.ค าครั่ง หรือผู้แทน ชี แจงหลักการ 
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และเหตุผล ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ต่อที่ประชุมสภา 

นำยสมบัติ  เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง ชี แจงหลักการและเหตุผล ฯ 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

             

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
           บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งอีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง
จึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี   

1. สถำนะกำรคลัง   

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี     

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 32,859,837.89 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,438,532.33 บาท    

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,324,982.91 บาท    

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 
0.00 บาท    

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน จ านวน 15 โครงการ รวม 
367,436.00 บาท                

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ.2563   

(1) รายรับจริง จ านวน 31,887,759.00 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จ านวน 13,109.00 บาท    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 13,353.20 บาท    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 209,685.84 บาท    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 54,139.50 บาท    

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท    

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,835,052.46 บาท    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 17,762,419.00 บาท   

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 50,506.00 บาท   

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 23,763,091.16 บาท ประกอบด้วย 
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งบกลาง จ านวน 8,608,866.00 บาท    

งบบุคลากร จ านวน 10,681,950.00 บาท    

งบด าเนินงาน จ านวน 2,884,101.99 บาท    

งบลงทุน จ านวน 679,000.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท    

งบเงินอุดหนุน จ านวน 909,173.17 บาท   

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 50,506.00 บาท   

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 587,493.00 บาท   

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท   

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
             

  รำยรับจริง 
ปี  2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 245,280.34 67,000.00 64,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,072.20 34,800.00 22,100.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 151,313.14 140,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,966.00 15,000.00 55,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 408,631.68 256,800.00 341,100.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 18,874,845.77 18,490,000.00 16,658,900.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,874,845.77 18,490,000.00 16,658,900.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,522,590.00 17,000,000.00 18,000,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

18,522,590.00 17,000,000.00 18,000,000.00 

รวม 37,806,067.45 35,746,800.00 35,000,000.00 
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รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 9,676,228.00 10,374,500.00 10,440,480.00 

  งบบุคลากร 13,212,240.00 14,267,690.00 14,261,390.00 

  งบด าเนินงาน 5,079,448.01 5,429,410.00 4,945,130.00 

  งบลงทุน 1,397,793.32 3,954,200.00 3,728,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,176,568.00 1,691,000.00 1,595,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 30,542,277.33 35,746,800.00 35,000,000.00 

รวม 30,542,277.33 35,746,800.00 35,000,000.00 

 
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,414,730 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 688,360 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 7,281,090 

  แผนงานสาธารณสุข 353,400 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 852,480 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,315,940 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 143,600 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 60,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,138,000 

  แผนงานการเกษตร 311,920 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 10,440,480 
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งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 35,000,000 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม งบ   

    

      

งบบุคลำกร 6,364,580 1,623,650 7,988,230 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,793,460 1,623,650 5,417,110 

งบด ำเนินงำน 1,183,000 617,500 1,800,500 

    ค่าตอบแทน 206,000 110,000 316,000 

    ค่าใช้สอย 555,000 330,000 885,000 

    ค่าวัสด ุ 280,000 100,000 380,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 142,000 77,500 219,500 

งบลงทุน 36,000 25,000 61,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 36,000 25,000 61,000 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 0 500,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 30,000 0 30,000 

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000 

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 35,000 

    เงินอุดหนุน 35,000 0 35,000 
                              
รวม 

8,148,580 2,266,150 10,414,730 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน         
    งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับ

อัคคีภัย 
รวม งบ   

    

      

งบบุคลำกร 360,360 0 360,360 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,360 0 360,360 

งบด ำเนินงำน 109,000 109,000 218,000 
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    ค่าตอบแทน 19,000 0 19,000 

    ค่าใช้สอย 50,000 109,000 159,000 

    ค่าวัสด ุ 40,000 0 40,000 

งบลงทุน 20,000 0 20,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000 

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 90,000 

    เงินอุดหนุน 90,000 0 90,000 
                              
รวม 

579,360 109,000 688,360 

แผนงำนกำรศึกษำ         
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษำ 
รวม งบ   

    

      

งบบุคลำกร 3,841,460 0 3,841,460 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 0 3,841,460 

งบด ำเนินงำน 2,214,630 5,000 2,219,630 

    ค่าตอบแทน 75,000 0 75,000 

    ค่าใช้สอย 1,169,930 5,000 1,174,930 

    ค่าวัสด ุ 934,700 0 934,700 

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 0 35,000 

งบเงินอุดหนุน 1,220,000 0 1,220,000 

    เงินอุดหนุน 1,220,000 0 1,220,000 
                              
รวม 

7,276,090 5,000 7,281,090 

แผนงำนสำธำรณสุข         
    งำน งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น 

รวม 
  

งบ     
      

      
  

งบด ำเนินงำน 94,400 94,400   

    ค่าใช้สอย 44,400 44,400   

    ค่าวัสด ุ 50,000 50,000   
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งบลงทุน 59,000 59,000   

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 59,000   

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000   

    เงินอุดหนุน 200,000 200,000   

                              
รวม 

353,400 353,400 
  

 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์         
    งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห ์

งำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์ 

รวม งบ   

    

      

งบบุคลำกร 681,480 0 681,480 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 681,480 0 681,480 

งบด ำเนินงำน 61,000 110,000 171,000 

    ค่าตอบแทน 61,000 0 61,000 

    ค่าใช้สอย 0 110,000 110,000 
                              
รวม 

742,480 110,000 852,480 

แผนงำนเคหะและชุมชน         
    งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

รวม 
  

งบ     
      

      
  

งบบุคลำกร 1,150,940 1,150,940   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 1,150,940   

งบด ำเนินงำน 165,000 165,000   

    ค่าตอบแทน 20,000 20,000   

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000   

    ค่าวัสด ุ 115,000 115,000   

                              
รวม 

1,315,940 1,315,940 
  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน         
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งบ 
  งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

รวม 
  

      
      

  

งบด ำเนินงำน 143,600 143,600   

    ค่าใช้สอย 143,600 143,600   

                              
รวม 

143,600 143,600 
  

 
 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร         
    งำน 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งำนวิชำกำรวำงแผน
และส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยว 
รวม งบ   

    

      

งบด ำเนินงำน 0 10,000 10,000 

    ค่าใช้สอย 0 10,000 10,000 

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000 

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000 
                              
รวม 

50,000 10,000 60,000 

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ         
    งำน งำนก่อสร้ำง

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
รวม 

  

งบ     
      

        

งบด ำเนินงำน 50,000 50,000   

    ค่าวัสด ุ 50,000 50,000   

งบลงทุน 3,088,000 3,088,000   

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,088,000 3,088,000   

                              
รวม 

3,138,000 3,138,000 
  

แผนงำนกำรเกษตร         
    งำน งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ

และป่ำไม้ 
รวม งบ   
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งบบุคลำกร 238,920 0 238,920 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 238,920 0 238,920 

งบด ำเนินงำน 23,000 50,000 73,000 

    ค่าตอบแทน 13,000 0 13,000 

    ค่าใช้สอย 10,000 50,000 60,000 
                              
รวม 

261,920 50,000 311,920 

แผนงำนงบกลำง         
    งำน 

งบกลำง รวม 
  

งบ     
      

        

งบกลำง 10,440,480 10,440,480   

    งบกลาง 10,440,480 10,440,480   

                              
รวม 

10,440,480 10,440,480 
  

 
 
 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี แจงระเบียบ กฎหมายต่อสภา 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ค ำครั่ง ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
  ระเบียบกฎหมำย  

๑.พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ วรรคแรก 

 
มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้

จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓  
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขงบประมาณในชั นต้น แล้วเสนอ

ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั งหนึ่งเพ่ือ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
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๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ๔๑ ข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๕๘-ข้อ ๖๒ 

ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจากญัตติดังต่อไปนี  
  ฯลฯ 

(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘ 
(๓) ขอให้ลงมติ 

  ฯลฯ 
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย 
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 

ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจากญัตติดังต่อไปนี  
  ฯลฯ 

(๓) ขอให้ลงมติ 
  ฯลฯ 

(๕) ขอให้ปิดอภิปราย 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่า

จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง เชิญสมาชิกสภา อภิปราย 

นำยพิชิต บุญวิจิตร /ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สอบถามค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง ตั งไว้เพียง 100 ,000 บาท จะเพียงพอ
หรือไม ่

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. ชี แจงการตั งงบประมาณในปี2564 ลดลง
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนที่เข้ามายังไม่ครบตามจ านวนซึ่งเหลือเวลาอีก 2 เดือนเรายังไม่ทราบว่า
เงินอุดหนุนจะเข้ามาอีกมาแค่ไหนซึ่งตอนนี ยังไม่เข้ามาอีกประมาณ 4 ถึง 5 ล้านบาทท าให้เหลือโครงการที่ยังไม่
ด าเนินการอีกหลายโครงการ ดังนั นในปีนี จึงประมาณการไว้ต่ ากว่าปี 63 ในส่วนของงบประมาณการเลือกตั ง 
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นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามสมาชิกสภา มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีก
หรือไม ่   

ที่ประชุม ไม่มีผูอ้ภิปรำยอีก  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ปิดการอภิปราย และก่อนที่จะลงมติในวาระท่ี ๑ ขั นรับหลักการ  
ขอให้เลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุม 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ครบองค์
ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภำ อบต.ว่ำจะรับหลักกำรในวำระที่ ๑ ญัตติ
เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 หรือไม่ 
มติที่ประชุม     รับหลักกำร ๑9 เสียง 
      ไม่รับหลักกำร  - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. สรุปมติที่ประชุมสภาเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม ๒๕๖3 เวลำ ๑1.00 น. ต่อไปขอเชิญเลขานุการ
สภา ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ในการด าเนินการขั นตอนต่อไป 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ชี้แจง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี  

  ฯลฯ  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตาม
ข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกรณีที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจ านวนที่พึงม ี
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ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุ ลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามี
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุม
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใ ห้ประธานที่ประชุม
ด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกัน
ตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
เพียงบัตรเดียวนอกนั นเขียนข้อความว่า“ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก 

ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั น ให้น าความในข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติ
เช่นว่านี  ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นำยพิชิต บุญวิจิตร/ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน ขอผู้รับรอง  

นำยอ่อนศรี  สำยพิมพ์ /ส.อบต.หมู่ที่ ๖ และ นำยสนอง ตำทอง/ส.อบต.หมู่ที่ ๕ รับรอง 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 

นำยกษิดิเ์ดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 5 คน 
และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๑ 
นำยพิชิต บุญวิจิตร /ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอเสนอ นายเสถียร ชูค า ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
๑ ขอผู้รับรอง 
นำยอ่อนศรี สำยพิมพ์/ส.อบต.หมู่ที่ 6 และนำยประดิษฐ์ วงเวียน/ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.มีท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ อีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่านายเสถียร ชูค า/ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นคนที่ ๑ ตามข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก 
   ฯลฯ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๒ 
นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ที่ 4 เสนอ นายพิชิต บุญวิจิตร /ส.อบต.หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
ขอผู้รับรอง 
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นำยสนอง ตำทอง/ส.อบต.หมู่ที่ 5 และนำยธงชัย ศุภสร ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้รับรอง 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.มีท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๒ อีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่านายพิชิต บุญวิจิตร/ส.อบต.หมู่ที่ 6 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๓ 
นำยศรีระ คงมำก /ส.อบต.หมู่ 7 เสนอ นายศรีระ คงมาก ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓   
ขอผู้รับรอง 
นำยบุญโฮม เนตรวิเศษ/ส.อบต.หมู่ที่ 1 และนำยมงคล บุญประกอบ/ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ผู้รับรอง 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. มีท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๓ อีก
หรือไม ่ถ้าไม่มีถือว่า นายศรีระ คงมาก /ส.อบต.หมู่ที ่7  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๔ 
นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/ส.อบต.หมู่ที่ 3 เสนอนายธงชัย ศุภสร/ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๔ ขอผู้รับรอง 
นำยเสมอ ทัดศรี /ส.อบต.หมู่ที่ 8 และน.ส.ณัฐลดำ ดวงดำว /ส.อบต.หมู่ที ่10 ผู้รับรอง 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.มีท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๔  
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า นายธงชัย ศุภสร/ส.อบต.หมู่ที่ 10 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๕ 
นำยสมชัย แสงทอง/ส.อบต.หมู่ที่ 9 เสนอ นายสนอง ตาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ 
ขอผู้รับรอง 
นำงจันทร์หอม พรมจันทร์/ส.อบต.หมู่ที่ 4 และนำยวิชัย แสนทวีสุข/ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผู้รับรอง 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.มีท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที่ ๕ อีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า นายสนอง ตาทอง /ส.อบต.หมู่ที ่5 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
เมื่อครบ 5 คน แล้ว ขอให้เลขานุการสภาได้ทวนรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน อีกครั ง  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง อ่านทวนรายชื่อคณะกรรมการทั ง 5 คน ดังนี  
๑.นำยเสถียร ชูค ำ   ๒.นำยพิชิต บุญวิจิตร 
๓.นำยศรีระ คงมำก   ๔.นำยธงชัย ศุภสร 
๕.นำยสนอง ตำทอง    

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ในขั นตอน
ต่อไป ก าหนดระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ชี แจงระเบียบ กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
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วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั น  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ขอให้ที่ประชุมได้เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ 

นำยพิชิต  บุญวิจิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ผมขอเสนอก าหนดเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ โดยให้สมาชิกสภาสามารถยื่นค า
ขอแปรญัตติ ได้ตั งแตว่ันที่ ๑1- ๑3 สิงหาคม ๒๕๖2 จ านวน ๓ วัน ในเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละ
วัน ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการสภา อบต.ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าขอแปรญัตติของสมาชิกสภาด้วย 
ขอผู้รับรองครับ 

นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ที่ 4 และนำยสนอง ตำทอง/ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สรุปก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติอีกครั้ง คือ ตั้งแต่วันที่      
๑1- ๑3 สิงหาคม ๒๕๖3 จ านวน ๓ วัน ในเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน สมำชิกสภำ
สำมำรถยื่น ค ำขอแปรญัตติได้ที่ห้องกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง กับคณะกรรมการแปรญัตติ
โดยตรง ตามวันเวลาที่ก าหนดและผมจะได้ท าค าสั่งให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และขอเชิญ
เลขานุการสภา ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ในขั นตอนการแปรญัตติ ที่จะมีขึ นในการประชุมครั งต่อไป ในวาระที่ ๒ การ
แปรญัตติ 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ ชี แจงระเบียบ กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวน

เงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม 
และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวน
เงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากบริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
(๑) ดอกเบี ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 

  (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี ขาด 
ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั นไปยัง

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั น หรือส่งให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั งขึ นเพ่ือพิจารณานั น 
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นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม   
 
ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธำนสภำ  สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ 4 การกันเงินในปีนี  ขอให้กันเฉพาะปีงบประมาณใหม่ ส่วนกันไว้ในปี 62 ให้เร่ง
ด าเนินการให้ก่อน โดยเฉพาะของหมู่ 4 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการประชาชนสอบถามความคืบหน้าตลอด 

นำยสมบัติ เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง โครงการที่กันเงินในปี 2562  ก็จะพยายามด าเนินการให้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2563 นี  เพราะกันต่อไปไม่ได้แล้ว เหลืออีก 3 โครงการก็จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

นำยมงคล บุญประกอบ/ส.อบต.หมู่ 8 สอบถามการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ 8 ได้แจ้งมานานแล้วยังไม่ได้ออกไป
ซ่อมให้ และขอสอบถามโครงการของหมู่ที่ 8 ได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว 

นำยสมบัติ เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง ชี แจงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จัดซื อแล้ว ให้ท่านไปติดต่อกองช่างได้เลย 

นำยกษิดิเ์ดช สัตย์ธรรม /ประธำนสภำ แจ้งว่า โครงการของหมู่ที่ 8 ได้ด าเนินการถึงขั นตอนหาผู้รับจ้างแล้ว  

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. แจ้งให้สมาชิกทุกท่านแจ้งถนนลูกรังช ารุด
ที่ต้องการซ่อมอย่างเร่งด่วนเข้ามาภายในสิ นเดือนสิงหาคมนี  เพ่ือประมาณการจัดซื อวัสดุลูกรังซ่อมแซมบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื องต้น 
 
นำยธงชัย ศุภสร/ส.อบต.หมู่ 10 สอบถามเกี่ยวกับการขอตู้ ATM มาตั งท่ีต าบลค าครั่ง 

นำยสมบัติ เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง ชี แจงตู้ ATM ก่อนหน้านี เคยท าเรื่องขอไปแล้วครั งหนึ่ง ทาง ธ.ก.ส .ได้
ด าเนินการออกมาดูสถานที่ตั งก็เห็นว่าเหมาะสม และได้ส่งเรื่องไปที่ส านักงานใหญ่ ทางส านักงานใหญ่ ธ.ก.ส.ได้ตอบ
กลับมาว่าภายในต าบลค าครั่ง เศรษฐกิจยังไม่สะพัดเพียงพอ เพราะต้องมีคนเข้ามาใช้ตู้ประมาณ 1,000 คน ต่อวัน
ต าบลค าครั่งจึงยังไม่ได้ตู้ ATM 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. แจ้งโครงการบริหารจัดการที่ดิน ช่วยเหลือ
ผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากินรวมกลุ่มกันแบ่งสรรบริหารจัดการที่ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง สนใจติดต่อที่ส านักงานจังหวัด 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธำนสภำ  สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธำนสภำ  กล่าวปิดประชุมสภาในวันนี  
ปิดประชุมเวลำ ๑1.3๐ น. 
 
    (  ลงชื่อ  )         ประหยัด  สังวาลย์ทอง        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (  นางประหยัด สังวาลย์ทอง ) 
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            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่สำม 
ประจ ำปี ๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม ๒๕63 แล้ว เห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
                 (  ลงชื่อ  )            เสถียร  ชูค า              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               ( นายเสถียร  ชูค า ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๔ 
 
                    (  ลงชื่อ  )         พิชิต  บุญวิจิตร             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายพิชิต  บุญวิจิตร ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๖ 
 
                    (  ลงชื่อ  )        พรลดา ดวงดาว      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                         ( นางสาวพรลดา  ดวงดาว ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
 
 
       (  ลงชื่อ  )      กษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          ( นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  

 
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ีสำม  ประจ ำปี ๒๕๖3  ครั้งที่ 2 

ประจ ำวันจันทร์ที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 

ผู้มำประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ประธานสภา กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม   

2 นายชัชวาลย์  สามหาดไทย รองประธานสภา ชัชวาลย์ สามหาดไทย   

3 นายประดิษฐ์  วงเวียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ประดิษฐ์ วงเวียน   

4 นางบุญโฮม  เนตรวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  - ลากิจ 
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5 นายประมูล  นามสนุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ประมูล นามสนุก   

6 นายประสงค์  รัตนเทพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประสงค์ รัตนเทพ   

7 นางจันทร์หอม  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 จันทร์หอม พรมจันทร์   

8 นายเสถียร  ชูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  - ลากิจ 

9 นายสนอง  ตาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สนอง ตาทอง   

10 นายประมวล  สายสมุทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ประมวล สายสมุทร์   

11 นายอ่อนศร ี สายพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ อ่อนศรี  สายพิมพ์   

12 นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ พิชิต  บุญวิจิตร   

13 นายศรีระ  คงมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ศรีระ คงมาก   

14 นายเสมอ  ทัดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  - ลากิจ 

15 นายมงคล  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ มงคล บุญประกอบ   

16 นายวิชัย  แสนทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ วิชัย แสนทวีสุข   

17 นายสมชัย  แสงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สมชัย แสงทอง   

18 นายธงชัย  ศุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ธงชัย ศุภสร   

19 นางสาวพรลดา  ดวงดาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ พรลดา ดวงดาว   

20 นางประหยัด  สังวาลทอง เลขานุการสภา อบต. ประหยัด สังวาลทอง   
ผู้เข้ำร่วมประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมบัติ  เสตรา นายก อบต. สมบัติ  เสตรา   

2 ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนายก อบต.  -   

3 นายแสง  รากวงค์ รองนายก อบต.  -   

4 นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. วิระชาติ บุญประชม   

5 น.ส.สุพัตรา  สามแก้ว จพง.ธุรการช านาญงาน สุพัตรา สามแก้ว   

6 น.ส.ภิฌชญามน สัจจธ์รรม หัวหน้าส านักปลัด ภิฌชญามน สัจจ์ธรรม   

7         

8        
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9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

     

 ผู้มำประชุม             17        คน   

 ลำกิจ                     3          คน   

 ผู้เข้ำร่วมประชุม         4        คน   
 

 

 

 

 

 

 

ผู้มำประชุม  17  คน  ลำกิจ 3 คน (นำงบุญโฮม เนตรวิเศษ,นำยเสถียร ชูค ำ,นำยเสมอ ทัดศรี) ครบองค์ประชุม 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  4  คน 
เริ่มประชุม  เวลำ  ๐๙.๐๐   น.  
นายกษิดิ์ เดช สัตย์ธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ ง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                           
ละตรวจนับองค์ประชุม มีมำประชุม  17  คน ลำกิจ 3 คน (นำงบุญโฮม เนตรวิเศษ,นำยเสถียร ชูค ำ,นำยเสมอ 
ทัดศรี) ครบองค์ประชุม ประธานสภากล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี ๒๕๖3 ครั งที่ 2       วัน
จันทร์ที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖3 

ระเบียบวำระที่ ๑   เร่ือง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

- ไม่มี - 

เบียบวำระที่  ๒     เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม /ประธำนสภำ อบต.ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ประจ าป ี๒๕๖3 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  ๒๕๖3  ให้ท่านสมาชิก มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
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ที่ประชุม   ไม่มี 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. จ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๒๐ ท่าน มีผู้มาประชุม 17 
ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 
สำม ประจ ำปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม ๒๕๖3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรอง  ๑6  เสียง 
  ไม่รับรอง - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวำระที่  ๓     เร่ือง กระทู้ถำม 
   - ไม่มี  

ระเบียบวำระที่  ๔     เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่   

๕.1 ญัตติเรื่องขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญนายก อบต.ค าครั่ง หรือผู้แทน ชี แจงต่อที่ประชุมสภา 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. ชี แจงเหตุผลขอโอนเงินงบประมาณจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เนื่องจากโครงการซ่อมแซมฝายห้วยหินหนีบ หมู่ที่ 2 งบประมาณท่ีตั งไว้ไม่เพียงพอ 
ในการซ่อมแซมฝายห้วยหินหนีบได้ สมาชิกสภาหมู่ที่ 2จึงแจ้งความประสงค์ขอโอนงบประมาณดังกล่าวไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี  

ขอโอนจำก กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมฝายห้วยหินหนีบ หมู่ที่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝายห้วยหินหนีบตอนบน โดย
เสริมสันฝาย พร้อมเสริมผนังข้างและเทพื นคอนกรีตเพ่ือป้องกันการกัดเซาะตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลค า
ครั่งก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 87 (ตั งจ่ายจากเงินได้ ) 
งบประมาณ 100,000 บาท    

โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนซอยโนนย่านาง หมู่ที่ 2 โดยลงหินคลุกปรับระดับ กว้างไม่
น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,005.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 3,015 
ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี แจงระเบียบ กฎหมายต่อสภา 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ค ำครั่ง ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
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1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๓)พ.ศ.๒๕๔๓  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจการอนุมัติเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอ
หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ นสุดการประกาศ
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม   

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน มาประชุม 
17 ท่าน ลากิจ 3 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา เห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ ขอโอนจาก กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมฝายห้วยหินหนีบ หมู่ที่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝาย
ห้วยหินหนีบตอนบน โดยเสริมสันฝาย พร้อมเสริมผนังข้างและเทพ้ืนคอนกรีตเพ่ือป้องกันการกัดเซาะตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 87 
(ตั้งจ่ายจากเงินได้ ) งบประมาณ 100,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนซอยโนนย่านาง หมู่ที่ 
2 โดยลงหินคลุกปรับระดับ กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,005.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,015 ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท หรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑6 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 

5.2 ญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญนายก อบต.ค าครั่ง หรือผู้แทน ชี แจงต่อที่ประชุมสภา 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. ชี แจงเหตุผลขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง       ค า
ชี แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 แจ้งความประสงค์
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี แจงรายละเอียดโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี  
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1.กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5  

ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง
ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,375 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 51 (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน)งบประมาณ 100,000 บาท    

ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงหินคลุก ปรับระดับ 
กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,375 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวนเงิน 93,770 บาท    

2.กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนซอยพูลศักดิ์ หมู่ที่ 5  

ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนซอยพูลศักดิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 47 (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน)งบประมาณ 100,000 บาท    

ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนซอยพูลศักดิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงหินคลุก ปรับระดับ 
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวนเงิน 93,770 บาท    

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี แจงระเบียบ กฎหมายต่อสภา 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ค ำครั่ง ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙  
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงประมาณ

การรายรับและงบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวันส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  

ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้านับแต่วันสิ นสุดการประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่  
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ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม   

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน มาประชุม 
17 ท่าน ลากิจ 3 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
รายละเอียดโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  

1.กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5  

ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง
ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,375 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 51 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)งบประมาณ 100,000 บาท    

ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนซอยชัยณรงค์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงหินคลุก ปรับระดับ 
กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,375 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวนเงิน 93,770 บาท  หรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑6 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
รายละเอียดโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  

2.กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนซอยพูลศักดิ์ หมู่ที่ 5  

ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนซอยพูลศักดิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 2 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 47 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)งบประมาณ 100,000 บาท    

 
 
ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนซอยพูลศักดิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลค าครั่ง โดยลงหินคลุก ปรับระดับ 

กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวนเงิน 93,770 บาท   หรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑6 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  
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นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญนายก อบต.ค าครั่ง หรือผู้แทน ชี แจงต่อที่ประชุมสภา 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. ชี แจงเหตุผลจากข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าครั่ง  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  54 - 58  มีโครงการตามแผนงานที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี ผูกพัน  จ านวน  12  โครงการ  ซึ่งท าให้เบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ  จึงเห็นควรให้พิจารณากันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือให้สามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไปได้ รายละเอียดดังต่อไปนี  

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายค าครั่ง - โพนงาม บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 7 ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม      จ.
อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 84.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 420.00 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.30 เมตร พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 80 ล าดับที่ 11 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางเข้าวัดนาประดู่ บ้านนาประดู่  หมู่ที่ 6  ต.ค าครั่ง  อ.เดชอุดม  จ.
อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 123.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 492.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.15 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ล าดับที่ 9 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางไปวัดป่าสุธรรมรังสี บ้านบูรพา หมู่ที่ 8                                ต.
ค าครั่ง  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 123.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 492.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.15 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 20 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสี่แยกดอนชี – ห้วยสุระ บ้านดอนชี  หมู่ที่ 10  ต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม  
จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 123.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 492.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.15 เมตร  พร้อมป้ าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 25 

 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหน้าบ้านก านันชาดา  บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 1  ต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม  จ.

อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้   72,000 บาท  (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 22.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 

เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 111.50 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.15 เมตร  พร้อมป้าย
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โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 2 

6.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ OVerLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายข้าง
โรงเรียนบ้านนานวล บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี งบประมาณตั้งไว้  200 ,000 บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  หนา 4 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร 
และมีทางเชื่อมมีปริมาณพื นที่ 60.00 ตารางเมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 680.00 ตารางเมตร           
 -งานตีเส้น ThemoPlastc Paint (สีเหลือง) มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 6.20 ตารางเมตร  

-งานตีเส้น ThemoPlastc Paint (สีขาว) มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 31.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย กรมทางหลวง
ชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 6 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างร้านรุ่งเสน่ห์ - บ้านพ่อสอนวงศ์ไตร บ้านค าครั่ง หมู่ที่ 1  ต.ค าครั่ง  
อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  228,000 บาท  (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 368 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.30 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 3 

8.โครงการซ่อมแซมถนนซอยชัยณรงค์  บ้านนาสมบูรณ์  หมู่ที่ 5  ต าบลค าครั่ง   งบประมาณตั้งไว้   
100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   

 -ปริมาณงาน ลงหินคลุกปรับระดับ กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 2 ,375.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) ตามบัญชีเปลี่ยนแปลงค าชี แจ้งงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.โครงการซ่อมแซมถนนซอยพูลศักดิ์  บ้านนาสมบูรณ์  หมู่ที่  5  ต าบลค าครั่ง   งบประมาณตั้งไว้   
100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   

-ปริมาณงาน  ลงหินคลุกปรับระดับ กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 2 ,375.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) ตามบัญชีเปลี่ยนแปลงค าชี แจ้งงบประมาณ พ.ศ.2563 

10.โครงการซ่อมแซมถนนสายโนนย่านาง  บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 2  ต าบลค าครั่ง  งบประมาณตั้งไว้ 100,000 
บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน ลงลูกรังปรับเกลี่ย กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 3,800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 
45 

11.โครงการซ่อมแซมถนนซอยโนนย่านาง  บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 2  ต าบลค าครั่ง  งบประมาณตั้งไว้ 100,000 
บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

  -ปริมาณงาน  ลงหินคลุกปรับระดับ กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,005.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 3,015.00 ตารมงเมตร (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) ตามบัญชี
โอนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
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12.โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลใหญ่ บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 9  งบประมาณตั้งไว้ 300,000 
บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

  -ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบผลิตประปาบาดาล ,ระบบสูบส่ง,ระบบกรอง และระบบท่อจ าหน่าย
พร้อมติดตั งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี แจงระเบียบ กฎหมายต่อสภา 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ค ำครั่ง ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 
 ข้อ  34  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี ผูกพันได้ตามข้อความที่ก าหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ทั งนี  ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 
 ข้อ 37  เมือ่สิ นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 
 ข้อ 38 ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั นตอนของ
กฎหมาย การก่อหนี ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับโครงการใด โครงการหนึ่งจะกระท า
ได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั งจ่าย และด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ซึ่งเป็นโครงการประเภท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อย
ละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมาโดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปี
ปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม   

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน มาประชุม 
17 ท่าน ลากิจ 3 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา เห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 12 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้หรือไม่ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายค าครั่ง - โพนงาม บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 7 ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม      
จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  250,000 บาท  (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 84.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 420.00 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.30 เมตร พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 80 ล าดับที่ 11 
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2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางเข้าวัดนาประดู่ บ้านนาประดู่  หมู่ที่ 6  ต.ค าครั่ง  อ.เดชอุดม  
จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 123.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 492.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.15 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ล าดับที่ 9 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางไปวัดป่าสุธรรมรังสี บ้านบูรพา หมู่ที่ 8                                ต.
ค าครั่ง  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 123.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 492.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.15 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 20 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสี่แยกดอนชี – ห้วยสุระ บ้านดอนชี  หมู่ที่ 10  ต.ค าครั่ง อ.เดช
อุดม  จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 123.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 492.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.15 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 25 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหน้าบ้านก านันชาดา  บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 1  ต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม  
จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้   72,000 บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 22.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 111.50 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.15 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 2 

6.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ OVerLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสาย
ข้างโรงเรียนบ้านนานวล บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี งบประมาณตั้งไว้  200,000 
บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  หนา 4 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร 
และมีทางเชื่อมมีปริมาณพื นที่ 60.00 ตารางเมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 680.00 ตารางเมตร           
 -งานตีเส้น ThemoPlastc Paint (สีเหลือง) มพืี นที่ไม่น้อยกว่า 6.20 ตารางเมตร  

-งานตีเส้น ThemoPlastc Paint (สีขาว) มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 31.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย กรมทางหลวง
ชนบท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 6 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างร้านรุ่งเสน่ห์ - บ้านพ่อสอนวงศ์ไตร บ้านค าครั่ง หมู่ที่ 1  ต.ค า
ครั่ง  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  งบประมาณตั้งไว้  228,000 บาท  (สองแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน  กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 368 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.30 เมตร  พร้อมป้าย
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โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย 
กรมทางหลวงชนบท)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 3 

8.โครงการซ่อมแซมถนนซอยชัยณรงค์  บ้านนาสมบูรณ์  หมู่ที่ 5  ต าบลค าครั่ง  งบประมาณตั้งไว้   
100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   

 -ปริมาณงาน ลงหินคลุกปรับระดับ กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 2 ,375.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) ตามบัญชีเปลี่ยนแปลงค าชี แจ้งงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.โครงการซ่อมแซมถนนซอยพูลศักดิ์  บ้านนาสมบูรณ์  หมู่ที่ 5  ต าบลค าครั่ง  งบประมาณตั้งไว้   
100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   

-ปริมาณงาน  ลงหินคลุกปรับระดับ กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 2 ,375.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) ตามบัญชีเปลี่ยนแปลงค าชี แจ้งงบประมาณ พ.ศ.2563 

10.โครงการซ่อมแซมถนนสายโนนย่านาง  บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 2  ต าบลค าครั่ง   งบประมาณตั้งไว้ 
100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

-ปริมาณงาน ลงลูกรังปรับเกลี่ย กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 3,800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 
45 

11.โครงการซ่อมแซมถนนซอยโนนย่านาง  บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 2  ต าบลค าครั่ง  งบประมาณตั้งไว้ 
100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

  -ปริมาณงาน  ลงหินคลุกปรับระดับ กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,005.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 3,015.00 ตารมงเมตร (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) ตามบัญชี
โอนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 

12.โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลใหญ่ บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 9  งบประมาณตั้งไว้ 
300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

  -ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบผลิตประปาบาดาล,ระบบสูบส่ง,ระบบกรอง และระบบท่อจ าหน่าย
พร้อมติดตั งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.ค าครั่ง ก าหนด) 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑6 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 
 
5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญนายก อบต.ค าครั่ง หรือผู้แทน ชี แจงต่อที่ประชุมสภา 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. ชี แจงเหตุผลขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั งที่ 2 ประจ าปี 
2562 ประจ าวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หน้า 13 
เรื่องขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการ
ตามแผนงานดังกล่าว  ที่ยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน  จ านวน  1  โครงการ  ดังนี  
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ต าบลค าครั่ง 
งบประมาณ 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย 332.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
โดย กรมทางหลวงชนบท) 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ชี แจงระเบียบ กฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น

จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้
คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่าย
จากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม   

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน มาประชุม 
17 ท่าน ลากิจ 3 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา เห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ต าบลค าครั่ง งบประมาณ 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 332.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย กรมทางหลวงชนบท) 
 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑6 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 
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นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม   
 
ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธำนสภำ  สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธำนสภำ  กล่าวปิดประชุมสภาในวันนี  
ปิดประชุมเวลำ ๑1.0๐ น. 
 
 
    (  ลงชื่อ  )         ประหยัด  สังวาลย์ทอง        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (  นางประหยัด สังวาลย์ทอง ) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่สำม 
ประจ ำปี ๒๕63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม ๒๕63 แล้ว เห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
                 (  ลงชื่อ  )               -                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               ( นายเสถียร  ชูค า ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๔ 
 
                    (  ลงชื่อ  )            พิชิต  บุญวิจิตร           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายพิชิต  บุญวิจิตร ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๖ 
 
                    (  ลงชื่อ  )        พรลดา ดวงดาว      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                         ( นางสาวพรลดา  ดวงดาว ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๑๐ 
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       (  ลงชื่อ  )      กษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          ( นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ีสำม  ประจ ำปี ๒๕๖3  ครั้งที่ 3 
ประจ ำวันจันทร์ที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
ผู้มำประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ประธานสภา กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม   

2 นายชัชวาลย์  สามหาดไทย รองประธานสภา ชัชวาลย์ สามหาดไทย   

3 นายประดิษฐ์  วงเวียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  - ลากิจ 
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4 นางบุญโฮม  เนตรวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ บุญโฮม เนตรวิเศษ   

5 นายประมูล  นามสนุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ประมูล นามสนุก   

6 นายประสงค์  รัตนเทพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  - ลากิจ 

7 นางจันทร์หอม  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 จันทร์หอม พรมจันทร์   

8 นายเสถียร  ชูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เสถียร  ชูค า   

9 นายสนอง  ตาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สนอง ตาทอง   

10 นายประมวล  สายสมุทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ประมวล สายสมุทร์   

11 นายอ่อนศร ี สายพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ อ่อนศรี  สายพิมพ์   

12 นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ พิชิต  บุญวิจิตร   

13 นายศรีระ  คงมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ศรีระ คงมาก   

14 นายเสมอ  ทัดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  - ลากิจ 

15 นายมงคล  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ มงคล บุญประกอบ   

16 นายวิชัย  แสนทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ วิชัย แสนทวีสุข   

17 นายสมชัย  แสงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สมชัย แสงทอง   

18 นายธงชัย  ศุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ธงชัย ศุภสร   

19 นางสาวพรลดา  ดวงดาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ พรลดา ดวงดาว   

20 นางประหยัด  สังวาลทอง เลขานุการสภา อบต. ประหยัด สังวาลทอง   
ผู้เข้ำร่วมประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมบัติ  เสตรา นายก อบต. สมบัติ  เสตรา   

2 ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนายก อบต. ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี   

3 นายแสง  รากวงค์ รองนายก อบต. แสง  รากวงค์   

4 นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. วิระชาติ บุญประชม   

5 น.ส.สุพัตรา  สามแก้ว จพง.ธุรการช านาญงาน สุพัตรา สามแก้ว   

6 น.ส.ภิฌชญามน สัจจธ์รรม หัวหน้าส านักปลัด ภิฌชญามน สัจจ์ธรรม   

7         
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8        

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

     

 ผู้มำประชุม             17        คน   

 ลำกิจ                      3         คน   

 ผู้เข้ำร่วมประชุม         6        คน   
 

 

 

 

 

 

 

ผู้มำประชุม  17  คน  ลำกิจ 3 คน (นำยประดิษฐ์ วงเวียน,นำยประสงค์ รัตนเทพ,นำยเสมอ ทัดศรี)  
ครบองค์ประชุม 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  4  คน 
เริ่มประชุม  เวลำ  ๐๙.๐๐   น.  
นายกษิดิ์ เดช สัตย์ธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ ง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                           
ละตรวจนับองค์ประชุม มำประชุม  17  คน ลำกิจ 3 คน (นำยประดิษฐ์ วงเวียน,นำยประสงค์ รัตนเทพ,นำยเสมอ 
ทัดศรี)  ครบองค์ประชุม ประธานสภากล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี ๒๕๖3 ครั งที่ 3       
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖3 

ระเบียบวำระที่ ๑   เร่ือง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวำระที่  ๒     เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม /ประธำนสภำ อบต.ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ประจ าป ี๒๕๖3 ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  ๒๕๖3  ให้ท่านสมาชิก มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. จ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๒๐ ท่าน มีผู้มาประชุม 17 
ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 
สำม ประจ ำปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม ๒๕๖3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรอง  ๑6  เสียง 
  ไม่รับรอง - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวำระที่  ๓     เร่ือง กระทู้ถำม 
   - ไม่มี  

ระเบียบวำระที่  ๔     เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสภา 

ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ รายงานผลการพิจารณาค าขอแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภา 
เรียน ประธานสภา อบต.สภา อบต.ค าครั่งและสมาชิกสภา อบต.ค าครั่ง ที่เคารพ 

  กระผมนายเสถียร ชูค า ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานกา รด าเนินงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯดังนี  
 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง      เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยสามัญที่
สาม ครั งที่ ๑ ในวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖3 โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง               มีมติรับหลักการ ใน
วาระที่ ๑ และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน ได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติฯ ตั งแต่ ๑1-๑3 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน จ านวน ๓ 
วัน และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖ เพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖3 
เพ่ือพิจารณาค าขอแปรญัตติ  ผลการพิจารณา มีดังต่อไปนี  

๑.ตั งแต่วันที่ ๑1-๑3 สิงหาคม ๒๕๖3 เมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติฯแล้ว ไม่มีสมาชิกสภา 
อบต.ค าครั่ง ท่านใดส่งค าขอแปรญัตติฯ 
  ๒.ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 แต่อย่างใด คงตามร่างเดิมที่สภา อบต.มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และตามที่นายก อบต.ค าครั่ง ได้เสนอ
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ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ต่อประธานสภา 
อบต.ค าครั่ง ทุกประการ     

ร่ำงข้อบัญญัติ อบต.ค ำครั่ง เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑.ประมำณกำรรำยรับ    จ ำนวน      ๓๕,000,0๐๐ บำท แยกเป็น 
๑.๑ รำยได้จัดเก็บเอง     รวม 341,1๐๐ บำท แยกเป็น 
๑.๑.๑ หมวดภำษีอำกร     รวม    ๖4,๐๐๐ บำท 

-ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   จ านวน     ๕๐,๐๐๐ บาท  
 -ภาษีป้าย      จ านวน       4,๐๐๐ บาท  
 -อากรการฆ่าสัตว์     จ านวน    10,000 บาท 

๑.๑.๒ หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต    รวม        22,1๐๐ บำท   แยกเป็น 
-ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน        ๑,๑๐๐   บาท 
-ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  จ านวน        3,0๐๐  บาท 
-ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน      ๗,๐๐๐     บาท  
-ค่าจดทะเบียนพาณิชย์     จ านวน        ๑,0๐๐      บาท 
-ค่าปรับผิดสัญญา      จ านวน      10,๐๐๐  บาท   

๑.๑.๓ หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    รวม    20๐,๐๐๐ บำท   
  -ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร     จ านวน    20๐,๐๐๐ บาท   
 
๑.๑.๔ หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    รวม         5๕,๐๐๐ บำท   
  -ค่าขยายแบบแปลน      จ านวน        5,๐๐๐ บาท    

-รายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน      ๕0,๐๐๐ บาท 
๑.๒ รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๑6,658,9๐๐ บำท แยกเป็น 
๑.๒.๑ หมวดภำษีจัดสรร     รวม ๑6,658,9๐๐ บำท แยกเป็น 

๑)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน      35๐,๐๐๐  บาท 
๒)ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.แผนฯ     จ านวน    8,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
๓)ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙      จ านวน    ๒,64๐,๐๐๐ บาท   
๔)ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน         ๙๐,๐๐๐ บาท   
๕)ภาษีสรรพสามิต      จ านวน    4,838,9๐๐ บาท  
๖)ค่าภาคหลวงแร่     จ านวน         ๕๐,๐๐๐ บาท   
๗)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน         ๔๐,๐๐๐ บาท   
๘)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน    จ านวน      6๐๐,๐๐๐  บาท    
9)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าประปา  จ านวน        50,000 บาท 

๑.๓ รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวม   ๑8,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
๑.๓.๑ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               รวม ๑8,๐๐๐,๐๐๐  บำท 
-เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

           จ านวน ๑8,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๒.ประมำณกำรรำยจ่ำย    รวม   ๓๕,000,0๐๐ บำท   แยกเป็น 
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๑.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป     รวม 10,414,7๓๐ บำท  แยกเป็น 

๑.๑ งำนบริหำรทั่วไป   รวม     8,148,58๐ บำท   
งบบุคลากร    จ านวน    ๖,364,58๐ บาท  
งบด าเนินการ    จ านวน    ๑,183,0๐๐  บาท  

 งบลงทุน     จ านวน       536,0๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน         ๓5,0๐๐ บาท   
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน         ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒ งำนบริหำรงำนคลัง    รวม ๒,๒๖6,๑5๐ บำท   
งบบุคลากร    จ านวน   ๑,623,65๐  บาท  
งบด าเนินการ    จ านวน    617,5๐๐ บาท  

 งบลงทุน     จ านวน      25,๐๐๐  บาท  
๒.แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  รวม   688,36๐ บำท แยกเป็น 

๒.๑ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 579,36๐ บำท  
งบบุคลากร    จ านวน   360,36๐ บาท  
งบด าเนินการ    จ านวน   109,๐๐๐  บาท  
งบลงทุน     จ านวน    20,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน     90,๐๐๐ บาท   

 ๒.๒ งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ ำนวน  109,๐๐๐ บำท   
งบด าเนินการ    จ านวน   109,๐๐๐   บาท  

๓.แผนงำนกำรศึกษำ    รวม ๗,281,09๐ บำท แยกเป็น 
 ๓.๑ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 7,276,09๐ บำท  

งบบุคลากร    จ านวน  3,841,46๐   บาท  
งบด าเนินการ    จ านวน  2,214,630   บาท   
งบเงินอุดหนุน    จ านวน  1,220,๐๐๐ บาท   

 ๓.๒ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม        5,000 บำท   
งบด าเนินการ    จ านวน          5,00๐  บาท    

๔.แผนงำนสำธำรณสุข    รวม ๓53,4๐๐ บำท แยกเป็น 
๔.๑ งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม  ๓53,4๐๐     บำท 
งบด าเนินการ    จ านวน      94,4๐๐   บาท  
งบลงทุน     จ านวน      ๕9,๐๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๕.แผนงำนสังคมสงเครำะห ์   รวม   ๘52,48๐ บำท แยกเป็น 
 ๔.๑ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  รวม 742,48๐ บำท 

งบบุคลากร    จ านวน     ๖81,48๐  บาท  
งบด าเนินการ    จ านวน       61,๐๐๐   บาท  
๔.๒ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ จ ำนวน  110,๐๐๐  บำท  
งบด าเนินการ    จ านวน      11๐,๐๐๐  บาท 

 ๖.แผนงำนเคหะและชุมชน   รวม       ๑,315,94๐ บำท แยกเป็น 
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๖.๑ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  ๑,315,94๐ บำท  
งบบุคลากร    จ านวน    ๑,150,94๐  บาท  
งบด าเนินการ    จ านวน       165,๐๐๐  บาท       

๗.แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  จ ำนวน      143,6๐๐ บำท แยกเป็น 
 ๗.๑ งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน จ ำนวน  143,0๐๐ บำท 
 งบด าเนินการ    จ านวน      143,0๐๐ บาท 
๘.แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   รวม           6๐,๐๐๐ บำท   แยกเป็น 
 ๘.๑ งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น จ ำนวน        ๕๐,๐๐๐ บำท  
 งบเงินอุดหนุน    จ านวน         ๕๐,๐๐๐ บาท  
 8.2 งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 10,000  บำท 
 งบด าเนินงาน    จ านวน      10,000 บาท 
๙.แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  รวม ๓,138,๐๐๐ บำท แยกเป็น 
 ๙.๑ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวม ๓,138,๐๐๐ บำท  
 งบด าเนินการ    จ านวน      5๐,๐๐๐ บาท 
 งบลงทุน     จ านวน 3,088,๐๐๐ บาท  
๑๐.แผนงำนกำรเกษตร    รวม    311,92๐  บำท แยกเป็น 

๑๐.๑ งำนส่งเสริมกำรเกษตร  รวม    261,92๐  บำท 
 งบบุคลากร    จ านวน    ๒๓8,92๐ บาท 

งบด าเนินการ    จ านวน      23,๐๐๐ บาท 
 ๑๐.๒ งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ จ ำนวน      50,๐๐๐    บำท 

งบด าเนินการ    จ านวน      50,๐๐๐  บาท 
๑๑.แผนงำนงบกลำง    จ ำนวน  ๑0,440,48๐ บำท แยกเป็น 

๙.๑ งำนงบกลำง        จ ำนวน  ๑0,440,48๐ บำท     
        งบกลาง     จ านวน ๑0,440,48๐ บาท  

 
 
๓. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีข้อเสนอแนะแต่อย่างใด    

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
          

                        ( นายเสถียร  ชูค า )  
            ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ค ำครั่ง ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
ระเบียบ กฎหมำยหรือหนังสือสั่งกำร 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  
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 ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 
๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทั งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย   

 
ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่   

๕.๑ ญัตติเรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติ อบต.ค ำครั่ง เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 
วำระที่ ๒ (ขั้นกำรแปรญัตติ)  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญนายก อบต.ค าครั่ง หรือผู้แทน ชี แจงต่อที่ประชุมสภา 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ค ำครั่ง ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๑  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่

คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร

ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั นอีก 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติในระเบียบวาระท่ี ๔ แล้วนั น ผมใคร่ขอทบทวนให้ท่านสมาชิกสภา ทราบอีกครั ง 

๑.ตั งแต่วันที่ ๑1-๑3 สิงหาคม ๒๕๖3 เมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติฯแล้ว ไม่มีสมาชิกสภา 
อบต.ค าครั่ง ท่านใดส่งค าขอแปรญัตติฯ 
  ๒.ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 แต่อย่างใด คงตามร่างเดิมที่สภา อบต.มีมติรับหลักการในวาระที่  ๑ และตามที่นายก อบต.ค าครั่ง ได้เสนอ
ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติ อบต.ค าครั่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ต่อประธานสภา 
อบต.ค าครั่ง ทุกประการ    

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง ขอเชิญสมาชิกสภา อภิปราย  

ที่ประชุม        ไม่มีผู้อภิปรำย 
 
นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง ขอมติที่ประชุม เห็นด้วยกับค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติหรือไม ่
มติที่ประชุม   เห็นด้วย  ๑๖ เสียง 
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    ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
    งดออกเสียง  ๑ เสียง 

 
๕.๒ ญัตติ เรื่องร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 วำระที่ ๓   (ขั้นกำร
ลงมติ)  

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง ขอเชิญเลขานุการสภา ชี แจงระเบียบ กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้

มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง สอบถามที่ประชุมสภา มีผู้จะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม       ไม่มีผู้ขออภิปรำย 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง ก่อนที่จะลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ตรวจสอบองค์
ประชุม 

จ.ส.อ.เอเรบ  โลหำ/เลขำนุกำรสภำ อบต. จ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน 20 ท่าน ลาประชุม จ านวน 3 ท่าน  
ครบองค์ประชุม 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมว่ำจะให้ตรำร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑6 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 
นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง ขอเชิญนายก อบต.กล่าวกับสมาชิกสภา 

นำยสมบัติ  เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ที่ได้พิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 จนแล้วเสร็จทั งสามวาระภายในก าหนดเวลา ต่อไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการในขั นตอนต่อไป ประธานสภาเสนอให้นายอ าเภอเดชอุดม อนุมัติ และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป 

5.2 ญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญนายก อบต.ค าครั่ง หรือผู้แทน ชี แจงต่อที่ประชุมสภา 

น.ส.ภิฌชญำมน สัจจ์ธรรม/หัวหน้ำส ำนักปลัด ชี แจงเหตุผลขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
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กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ หน้า 54  
ข้อควำมเดิม เพ่ือจัดซื อเครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดใช้เครื่องยนต์ต้นก าลัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเจาะ

คอนกรีต ชนิดใช้เครื่องยนต์ต้นก าลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า กระบอกติดหัวเพชร ชนิดเจาะเปียก 
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกเจาะไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 
119 ล าดับที่ 6 (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน) จ านวน 70,000 บาท 

ข้อควำมใหม่ เพ่ือจัดซื อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องปั่นไฟ  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
1.เครื่องเจาะคอนกรีต ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ,500 วัตต์ ขนาดรูเจาะ ไม่น้อยกว่า 4-6 นิ ว  

สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องปั่นไฟก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 

  3. กระบอกเจาะ ขนาดรูเจาะ ไม่น้อยกว่า 4-6 นิ ว  จ านวน 2 กระบอก  
งบประมาณท่ีตั งไว้ 70,000 บาท 

เนื่องจากคุณลักษณะเครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดใช้เครื่องยนต์ต้นก าลัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเจาะ
คอนกรีต ชนิดใช้ เครื่องยนต์ต้นก าลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า กระบอกติดหัวเพชร ชนิดเจาะเปียก 
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกเจาะไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร พัสดุได้ท าการตรวจสอบแล้วตอนนี เครื่องเจาะชนิดนี ไม่มีใน
ท้องตลาดแล้ว จึงของเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใหม่เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดซื อได้ใช้งบประมาณเท่าเดิม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี แจงระเบียบ กฎหมายต่อสภา 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ค ำครั่ง ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙  
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงประมาณ

การรายรับและงบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวันส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม   

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน มาประชุม 
17 ท่าน ลากิจ 3 ท่าน ครบองค์ประชุม 
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นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
รายละเอียดโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ หน้า 54  
ข้อความเดิม เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดใช้เครื่องยนต์ต้นก าลัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ

คอนกรีต ชนิดใช้เครื่องยนต์ต้นก าลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า กระบอกติดหัวเพชร ชนิดเจาะเปียก 
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกเจาะไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 
119 ล าดับที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) จ านวน 70,000 บาท 

ข้อความใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องปั่นไฟ  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เครื่องเจาะคอนกรีต ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ,500 วัตต์ ขนาดรูเจาะ ไม่น้อยกว่า 4-6 นิ้ว  

สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องปั่นไฟก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 

  3. กระบอกเจาะ ขนาดรูเจาะ ไม่น้อยกว่า 4-6 นิ้ว  จ านวน 2 กระบอก  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 70,000 บาท  หรือไม่ 
 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑6 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง   1 เสียง 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง  เรียนเชิญนายก อบต.ค าครั่ง หรือผู้แทน ชี แจงต่อที่ประชุมสภา 

น.ส.ภิฌชญำมน สัจจ์ธรรม/หัวหน้ำส ำนักปลัด ชี แจงเหตุผลขอกันเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม มีรายการตามแผนงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน  จ านวน  2 รายการ  ซึ่งท าให้
เบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ  จึงเห็นควรให้พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไปได้จ านวน 
2 รายการ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา /แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab)/แบบดับเบิ ลแค็บ 1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 2) ห้องผู้โดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู 3) เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ 4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 114 
ล าดับที่ 1 (ตั งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ หน้า  54  เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะ
คอนกรีตพร้อมเครื่องปั่นไฟ  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

1.เครื่องเจาะคอนกรีต ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ,500 วัตต์ ขนาดรูเจาะ ไม่น้อยกว่า 4-6 นิ ว  สามารถ
เจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร จ านวน 1 เครื่อง 
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2. เครื่องปั่นไฟก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
  3. กระบอกเจาะ ขนาดรูเจาะ ไม่น้อยกว่า 4-6 นิ ว  จ านวน 2 กระบอก  
งบประมาณท่ีตั งไว้ 70,000 บาท 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี แจงระเบียบ กฎหมายต่อสภา 

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต.ค ำครั่ง ชี แจงระเบียบ กฎหมาย ฯ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 
 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้
คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่  

นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ที่ 4 สอบถามการจัดซื อรถยนต์ส่วนกลาง งบประมาณตั งไว้นานแล้ว งบประมาณไม่พอก็
ได้อนุมัติโอนให้แล้ว เหตุใดจึงยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื อให้แล้วเสร็จ 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. ชี แจงการจัดซื อรถยนต์ส่วนกลางตอนนี 
ก าลังด าเนินการจัดซื อแต่เกรงว่าจะไม่ทันสิ นปีงบประมาณเดือนกันยายน จึงขอกันไว้ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอให้เร่งด าเนินการจัดซื อเครื่องเจาะโดยเร็ว เพราะจะเป็นประโยชน์
อย่างมากในการตรวจงานถนนภายในต าบลต่อไป 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ ประธำนสภำ อบต.ค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัย จะสอบถามอีกหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม   

นำงประหยัด สังวำลย์ทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน มาประชุม 
17 ท่าน ลากิจ 3 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภา เห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้หรือไม่ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา /แบบมีช่องว่าง
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ด้านหลังคนขับ (Cab)/แบบดับเบิ ลแค็บ 1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 2) ห้องผู้โดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู 3) 
เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่ 114 ล าดับที่ 1 (ตั งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ หน้า  54  เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเครื่อง
เจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องปั่นไฟ  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

1.เครื่องเจาะคอนกรีต ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ,500 วัตต์ ขนาดรูเจาะ ไม่น้อยกว่า 4-6 นิ ว  สามารถ
เจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร จ านวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องปั่นไฟก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
  3. กระบอกเจาะ ขนาดรูเจาะ ไม่น้อยกว่า 4-6 นิ ว  จ านวน 2 กระบอก  
งบประมาณท่ีตั งไว้ 70,000 บาท 
 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑6 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 

นำยพิชิต บุญวิจิตร/ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี   และขอสอบถามโครงการกันเงินจ านวน 12 
โครงการที่อนุมัติไปเมื่อการประชุมครั งที่แล้ว มีโอกาสได้ด าเนินการหรือไม่ ตอนนี  มีงบประมาณเข้ามาเพ่ิมเติม
เพียงพอให้ด าเนินการแล้วหรือยัง 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. ชี แจงโครงการกันที่ได้กันเงินไว้ก าลังเริ่ม
ด าเนินการตามล าดับปีงบประมาณ 2562 ก่อนและตามด้วยปีงบประมาณ 2563 ไปจนหมด ซึ่งงบประมาณที่เข้ามา
จะทราบได้หลังเดือนกันยายนไม่เกินสิ นปีนี หากเข้ามาทั งหมดก็สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ นในปีนี  หากงบประมาณ
เข้ามาไม่ครบก็จะพิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการโครงการไหนได้บ้างซึ่งจะน าเรียนในโอกาสต่อไป 

นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ที่ 4 เสนอของบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดสายบ้านนานวลไปบ้านนาประดู่ 
เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาว่าได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก
ทางผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 ร่วมกับประชาชนในพื นที่ได้จะรวมตัวกันด าเนินการช่วยกันซ่อมแซมเบื องต้นใน
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคมนี  จึงของบประมาณบางส่วนเพื่อด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน
เบื องต้น  

นำยสมบัติ  เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง ชี แจงว่าในส่วนงบประมาณที่ใช้จัดซื อวัสดุเพ่ือซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็น
บ่อในต าบลตอนนี มีงบประมาณ 65,000 บาท ได้มอบหมายให้รองปลัดเป็นผู้พิจารณาพื นที่ที่จะซ่อมแซม ที่มองไว้
คือถนนสายหมู่ 10 ไปค าครั่ง-โพนงาม สายนานวลไปนาประดู่ ก็ให้รองชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนนี ไป
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน  
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นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ที่ 4 แจ้งก าหนดการเจ้าคณะจังหวัดจะมาตรวจการที่วัดป่าสุธรรมรังสี ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมต้อนรับท่านเจ้าคณะจังหวัดในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป 

นำยสมบัติ  เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง แจ้งร่วมเป็นเจ้าภาพต าบลค าครั่งท าบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์พระศรีสุระฯ 
ในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ วัดบ้านค าครั่ง ก าหนดการและขั นตอนการด าเนินงานจะท าเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ทราบอีกครั ง 
 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธำนสภำ  สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธำนสภำ  กล่าวปิดประชุมสภาในวันนี  

ปิดประชุมเวลำ ๑1.2๐ น. 
 
    (  ลงชื่อ  )         ประหยัด  สังวาลย์ทอง        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (  นางประหยัด สังวาลย์ทอง ) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่สำม 
ประจ ำปี ๒๕63 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม ๒๕63 แล้ว เห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
                 (  ลงชื่อ  )          เสถียร ชูค า                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               ( นายเสถียร  ชูค า ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๔ 
 
                    (  ลงชื่อ  )          พิชิต  บุญวิจิตร            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายพิชิต  บุญวิจิตร ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๖ 
 
                    (  ลงชื่อ  )        พรลดา ดวงดาว      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                         ( นางสาวพรลดา  ดวงดาว ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
 
 
       (  ลงชื่อ  )      กษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          ( นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
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