
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลทา่วังพรา้ว 

สมัยสามัญ สมัยที ่3/2564  ครัง้ที่ 1 

                            วันท่ี  21  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา          ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒิ     ตากันทา         รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ          เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทร์ทา                 สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายจักรกริศน์    สิทธิเจรญิ        สมาชิกสภา อบต. 

       6.  นายนิเวช         กันธิยะ                   สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายพูลทรัพย์   มณีวรรณ            สมาชิกสภา อบต. 

     8.  นายจรัญ         นันทา                    สมาชิกสภา อบต. 

     9.  นายนิกรณ์       แสงตุย้                   สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์      สิงหก์ันฑ์               นายก อบต. 

       2.  นายพิรุณ          อาภัย         รองนายก อบต. 

       3   นายสุรเดช        สุริยะมล               รองนายก อบต. 

                         4.  นายสมรัตน ์       พันธุ์งาม               เลขานุการนายก อบต.   

                         5.   นายยงยุทธ       กองจันทร์              ผูอ้ านวยการกองคลัง 

                         6.   นายพิพัฒน ์      แสงรุ่งเรือง             ผูอ้ านวยการกองช่าง         

                         7.  นายสุธางค์       อนันตชัย        หัวหน้าส านักงานปลัด 

                         8.  นางเพลินจิตร     ศรกีอก                 ผูอ้ านวยการกองการศกึษ   

     9. นางสาวณัทชพร  กรณ์เจรญิ             เจ้าพนักงานธุรการ 

         

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา    09.30    น. 

 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว     ได้เชญิ นายวิรัช   สุใจจา ประธานสภา อบต. เริ่มด าเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  

๓/๒๕64  ครั้งที่ 1   ตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
 

ระเบียบวาระที่  1      เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

                              ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1/ 2564 ครั้งที่ 1  

          วันที่ 11  พฤษภาคม  2564 

 

ประธานสภา อบต.     มีผู้ใดที่เห็นวา่ ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งก่อน มีจุดใดที่ตอ้งแก้ไข 

หรอืไม่ หากไม่มี ผมขอมต ิผูใ้ดมีความเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้อง    เห็นควร

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ยกมอืครับ 

 

ส อบต.  ไม่มจีุดใดต้องแก้ไข 

 

ประธานสภา อบต.     ขอมตริับรองรายงาน การประชุมครั้งก่อน 

 

ที่ประชุม           มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ด้วยคะแนนเสียง   7    เสียง  

                              งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่   3     เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

                              พ.ศ. 2565 

   วาระที่  1    

ประธานสภา อบต.     ตามที่ได้จัดส่งส าเนาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนัน้ ขอใหท้่านสมาชิกได้พิจารณา กิจกรรม 

หรอืโครงการต่าง ๆ ที่ผูบ้ริหารจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผม

ขอเชญิท่านนายกได้ช้ีแจง ใหส้มาชิกทุกท่านทราบรายละเอียด อีกครั้งหนึ่งครับ ขอ

เชญิครับ 

 



นายก อบต. ขอบคุณครับ กระผมขอชีแ้จง รายละเอียดของร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

            ตามร่างข้อบัญญัติที่แจกไปนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้       

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65 ได้ประมาณการรายรับไว้ดังน้ี 

              รายได้                                                  13,882,557  บาท                                                              

                                รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย 

                                โอนเลือกท า                                    8,300,000   บาท 

                                รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ฯ           8,300,000   บาท 

              รวม                                                        22,182,557  บาท 

 

                                ประมาณการรายจ่าย                        รวม   22,182,557  บาท 

              ด้านบริหารงานทั่วไป 

              แผนงานบริหารงานทั่วไป                 9,088,740.-  บาท 

                      

            ด้านบริหารงานการรักษาความสงบทั่วไป 

              แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      100,000.-  บาท 

 

           ด้านบริหารงานการศึกษา 

             แผนงานการศกึษา                                        1,379,343.-  บาท 

 

          ด้านบริหารงานสาธารณสุข 

            แผนงานสาธารณสุข                                         876,620.-  บาท 

 

          ด้านบริการชุมชนและสังคม 

            แผนงานสังคมสงเคราะห์                                          502,640.-  บาท 

           

            ด้านบริการชุมชนและสังคม 

           แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   

                                               3,066,320.-  บาท 

     

 



                              ด้านบริการชุมชนและสังคม 

            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             25,000.- บาท 

 

                              ด้านบริการชุมชนและสังคม 

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ           416,000.-  บาท 

 

            ด้านบริการชุมชนและสังคม 

            แผนงานการเกษตร                                               50,000.-   บาท 

 

                             ด้านการด าเนินงานอื่น 

                             แผนงานงบกลาง                            6,677,894.-  บาท 

          งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                             22,182,557.- บาท 

 

  ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ขอให้พิจารณาจากร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่แจกไปให้น้ัน 
                              

ประธานสภา อบต.     จากร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                               ที่นายก อบต. เสนอไปนั้น มีผู้ใดจะขออภปิรายอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม                   ไม่มีผู้ใดขออภิปราย 
 

ประธานสภา อบต.      ขอมตใินที่ประชุม 
 

ที่ประชุม                    มีมตเิห็นชอบรับหลักการ  

 ด้วยคะแนนเสียง  ๗  เสียง  

 งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภา อบต.      ขอให้สมาชิกหรอืผูบ้ริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกเป็น 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 โดยคณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 

 แตไ่ม่เกิน  ๗  คน ที่ประชุมจะก าหนดให้มคีณะกรรมการกี่คน 

นายสุภาพ                 เสนอใหม้ีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน โดยมีผู้รับรองคอื                            

1. นายจักรกริศน์ สทิธิเจริญ                                                           

2. นายจรัญ  นันทา 

 

ที่ประชุม            เห็นชอบตามที่เสนอ 

 



ประธานสภา               มีผูใ้ดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 

 

ที่ประชุม                     ไม่มผีูใ้ดเสนอเป็นอย่างอื่น  

 

ประธานสภา ฯ            ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

 

นายสุภาพ                 เสนอนายจักรกริศน ์สทิธิเจริญ   ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

 

ประธานสภา ฯ           มีผูใ้ดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 1 อีกหรอืไม่ 

  

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้สนอ 

 

ประธานสภา ฯ           ขอผูร้ับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

 

นายนิกรณ์  แสงตุ้ย     เป็นผู้รับรองคนที่ 1 

 

นายนิเวช   กันธิยะ      เป็นผู้รับรองคนที่  2  

 

ประธานสภา ฯ            เป็นอันว่าผูท้ี่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

                                คือ นายจักรกริศ  สิทธิเจรญิ เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 

 

ที่ประชุม                    เห็นชอบให้นายจักรกริศน์  สิทธิเจรญิ    

                                ด้วยคะแนนเสียง  7 เสียง  

 งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ประธานสภา ฯ            ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 

นายนิเวช                  เสนอนายพูลทรัพย์   มณีวรรณ  ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒ 

                                 

ประธานสภา ฯ           มีผูใ้ดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 2 อีกหรอืไม่ 

  

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้สนอ 

 



ประธานสภา ฯ           ขอผูร้ับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 

นายณัฐวุฒ ิ ตากันทา  เป็นผู้รับรองคนที่ 1 

 

นายสุภาพ   จันทรา     เป็นผู้รับรองคนที่  2  

 

ประธานสภา ฯ            เป็นอันว่าผูท้ี่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

                                คือ นายพูลทรัพย์  มณวีรรณ เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 

 

ที่ประชุม                    เห็นชอบให้ นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ    

 ด้วยคะแนนเสียง  7 เสียง 

    งดออกเสียง   1  เสียง 

 

ประธานสภา ฯ            ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

 

นายนิเวช                  เสนอนายจรัญ  นันทา  ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 

                                 

ประธานสภา ฯ           มีผูใ้ดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 3 อกีหรือไม่ 

  

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้สนอ 

 

ประธานสภา ฯ           ขอผูร้ับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

 

นายจักรกริศน์  สิทธิเจริญ  เป็นผู้รับรองคนที่ 1 

 

นายิกรณ์  แสงตุ้ย        เป็นผู้รับรองคนที่  2  

 

ประธานสภา ฯ            เป็นอันว่าผูท้ี่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

                                คือ นายนายจรัญ  นันทา  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 

 

ที่ประชุม                    เห็นชอบให้ นายจรัญ  นันทา    

                                ด้วยคะแนนเสียง  7 เสียง 

     งดออกเสียง  1  เสียง 



นางสาวยุพาภรณ์   

รักษาคุณ   

เลขานุการสภา อบต.     ที่ประชุมมีผูใ้ดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ 
 

ที่ประชุม                     ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

 

นางสาวยุพาภรณ์   

รักษาคุณ   

เลขานุการสภา อบต.   ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติได้แก่  

                              ๑. นายจักรกริศน์  สิทธิเจรญิ คนที่ 1 

                              ๒. นายพูลทรัพย์  มณีวรรณ  คนที่  2 

                     ๓. นายจรัญ       นันทา       คนที่  3 

นางสาวยุพาภรณ์   

รักษาคุณ   

เลขานุการสภา อบต.  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                              งบประมาณ พ.ศ. 2565  ครบแล้ว ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอ          

                              ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบ ฯต่อไป 

   

ที่ประชุม                  1. ก าหนดให้คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอขอ 

                              แปรญัตติระหว่างวันที่  23  กรกฎาคม  2564 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม   

                              2564 ระหว่าง 08.30 -16.30  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 

                              ต าบลท่าวังพร้าว 

2. คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติฯ ในวันที่  22     

กรกฎาคม  2564  เวลา 13.00  น.  ณ หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

วังพร้าว เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อรายงานผล

การด าเนินการแปรญัตติของสมาชิกสภา อบต. ในวันที่ 25 กรกฎาคม  2564 

เวลา 16.50 น.  ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  

3.  ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเพื่อพจิารณา   รา่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงความเห็นไว้แลว้ใน

วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่  27 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง

ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

  



ประธานสภา อบต.   นัดประชุมวาระที่ 2 แปรญัตติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00  น. 

 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอทราบ

มตใินที่ประชุมด้วยครับ  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขอใหย้กมอืขึน้ครับ 

สมาชิกสภาฯ  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  7  เสียง    งดออกเสียง  1  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  5       เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ประธานสภาฯ           - ขอเชญิท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชีแ้จงรายละเอียดด้วยครับ 

 

นายก อบต.              - ขอขอบคุณครับ  ด้วยรายจ่ายใน                                                         

1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป                

                                    หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง                                                                                  

                                   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน         

                                   รายการ จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  

                                               จ านวน 22,000.- บาท      

                                              เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 

         -สาย8 สายใน ระบบอนาล็อกแบบไม่แสดงเบอร์ จ านวน  1  เครื่อง 

o ตัวกันฟ้าผ่าสายนอก  2  วงจร จ านวน  1  ชุด  

o โปรแกรม 

o ค่าบริการตดิตั้งพรอ้มอุปกรณ์         จ านวน  8   ชุด 

o สายสัญญาณ 

o บล็อกสวิทซ ์

o ท่อ PVC  

เพื่อใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพราว ซึ่งเป็นกิจการใน

อ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ โดยการตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ 

2.  แผนงานเคหะและชุมชน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 



ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รายการ ติดตั้งไปกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์ หลอด LED   

            จ านวน 170 ดวง  พร้อมเสา  ขนาด  4  นิ้ว  จ านวน  4  ชุด 

            ชุดละ 9,000.-  บาท  พร้อมค่าติดตั้ง เป็นงบประมาณ  

  จ านวน  38,520.-  บาท    

            เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพรา้วตามอ านาจ

หนา้ที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ โดยการตั้งจา่ยรายการใหม่ 

 

       จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2  

รายการ  จ านวนเงิน 60,520.-  บาท  เพื่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ขอ้ 26 และข้อ 32 

โดยขอโอนงบประมาณจาก 

                   แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

                   งบด าเนินงาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

                   รายการ ค่าจัดซื้อหรอืแลกเปลี่ยนท่ีดนิ 

ประเภท จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างประปาหมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย                   

จ านวน  150,000.-  บาท  โอนครั้งนี้  60,520.-  บาท                          

คงเหลืองบประมาณหลังโอน    89,480.-   บาท 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ประธานสภา อบต.         ถามที่ประชุมสภาว่ามีผู้ใดจะซักถามอะไรเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายการ 

                                ดังกล่าว หรอืไม่ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 

 

ประธานสภา อบต.   ขอมตทิี่ประชุม 

 



ที่ประชุม    มีมติอนุมัตใิห้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ               

             พ.ศ. 2564  ด้วยคะแนนเสียง  7  เสียง งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ  

 

ประธานสภา อบต.       ขอปิดประชุมครับ 

 

ประธานปิดประชุมเวลา  16.๐๐    น. 

     

    (ลงช่ือ)    ยุพาภรณ ์ รักษาคุณ        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13  กรกฎาคม 2563 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2 นายณัฐวุฒิ ตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒิ  ตากันทา 

3. นายสุภาพ  จันทรา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทา 

 

    (ลงช่ือ)       วริัช  สุใจจา      ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                                                        (นายวิรัช    สุใจจา) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


