
 
 
 

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
เรื่อง   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

                                              ************************************* 
                                                   

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ได้ด าเนินการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.   เพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ (รับหลักการ) และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓        เวลา ๑๐.๐๐ น.  ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ที่
ผ่านมาแล้วนั้น 
  
  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ได้ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายนี้ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
  
   ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 
 

(ลงชื่อ) 
    (นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 
 ประจ าปี 2563 
วันที่  12  สิงหาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายละมุด ป้อมสุวรรณ์ ประธานสภา ละมุด  ป้อมสุวรรณ์  
2 นายสุดใจ ชัยมาโย รองประธานสภา สุดใจ ชัยมาโย  
3 นายถวิล ทาขุลี ส.อบต. ม.2 ถวิล ทาขุลี  
4 นายส าเนาว์ นาคนชม ส.อบต. ม.3 ส าเนาว์ นาคนชม  
5 นายธีระพล เขียวมี ส.อบต. ม.4 ธีระพล เขียวมี  
6 นายวันดี ศรีสวัสดิ์ ส.อบต. ม.5 วันดี  ศรีสวัสดิ ์  
7 นางปิยมน วิไลวรรณ ส.อบต. ม.6 ปิยมน วิไลวรรณ  
8 นางยุภาพร กิจขยัน ส.อบต. ม.6 ยุภาพร กิจขยัน  
9 นายศิริพันธ์ สีเวียง ส.อบต. ม.7 ศิริพันธ์  สีเวียง  
10 นายทูลถวาย ยะโคนัย ส.อบต. ม.8 ทูลถวาย ยะโคนัย  
11 นายสมบูรณ์ จอมศรี ส.อบต. ม.8 สมบูรณ์ จอมศรี  
12 นายฉลอง เจริญคุณ ส.อบต. ม.9 ฉลอง  เจริญคุณ  
13 นายสถาพร เพ็ญบุญ ส.อบต. ม.9 สถาพร เพ็ญบุญ  
14 นายประสาท น้อยชุมแพ ส.อบต. ม.10 ประสาท  น้อยชุมแพ  
15 นายประหยัด แพงแซง ส.อบต. ม.11 ประหยัด แพงแซง  
16 นางพิกุลทอง อาจวงค์ ส.อบต. ม.11 พิกุลทอง อาจวงค์  
17 นางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน เลขานุการสภาฯ วิชญาภรณ์ บัวผัน  
     
     
     
     
     

ผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
    
    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอ าพร  ค าโล่ห์ รองนายก อบต. อ าพร  ค าโล่ห์  
2 นายวิทยา  ร้อยดี รองนายก อบต. วิทยา  ร้อยดี  
3 นายมานพ   ค าโล่ห์ หัวหน้าส านักปลัด  มานพ  ค าโล่ห์  
4 นายจ ารัส  กุรัมย์ ผู้อ านวยการกองช่าง จ ารัส  กุรัมย์  
5 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดอกไม้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จันทร์เพ็ญ  ดอกไม้  

 



ผู้เข้าประชุม  จ านวน  17 คน  
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน    - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน    5 คน  
เริ่มประชุม  เวลา   14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 
ประธาน 
 
ที่ประชุม 
ประธาน 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 
ประธาน 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดอกไม้ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานแจ้งให้ทราบ 
- ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดกิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ซึ่งอ าเภอชุมแพได้จัดเป็น 2 ช่วง 
 -ภาคเช้า ท าพิธีท าบุญตักบาตร ณ. หน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -ภาคค่ า พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ. หอประชุมอ าเภอชุมแพ 
จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีตามเวลาดังกล่าว 
 รับทราบ 
 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ  ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563       
ลงวันที่  15 มิถุนายน 2563) 
จากเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษาในรายละเอียด มีท่านใดจะแก้ไขปรับปรุง 
ข้อความใดหรือไม ่
ไม่มี 
ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์      
 
เรื่องต้องพิจารณา 
3.1  การขอความเห็นชอบในการพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 2 
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจ้งในรายละเอียดต่างๆ ในการจัดท าแผนงาน ให้     
ส.อบต. ทราบทั่วกันเชิญครับ 
เรียนท่านประธานที่ประชุม และท่านสมาชิกทุกท่าน ตามเอกสารที่แจกให้ ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯได้พิจารณาไปพร้อมกัน โดยรายละเอียดต่างๆที่มีการปรับปรุงแผนมีดังนี้  
โดยนางสาวจันทร์เพ็ญ  ดอกไม้ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญ
การ ขอแจ้งรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมแพ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น” ประกาศใช้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีผ่านมา มีโครงการที่ประชาชนมีความเดือดร้อน
ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ประกอบ
กับมีโครงการที่ อบต.ชุมแพ จะด าเนินการเอง แต่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ทั้ง 2 ฉบับ จึงจัด
ประชุมประชาคมระดับต าบลขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และเสนอให้คณะผู้บริหาร
เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ พิจารณา ในวันนี้ ก่อนจะประกาศใช้
แผน แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ในล าดับต่อไป  
รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาก่อนวัน
เข้าประชุม มีบางโครงการที่ขอแก้ไขรายละเอียดเนื่องจากพิมพ์ผิด ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา 

1.3  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและคุณธรรม 

1. ข้อ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก แก้ไขเป็น กองการศึกษา (เพ่ิมเติม) 
2. ข้อ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก แก้ไขเป็น กองการศึกษา 

(เปลี่ยนแปลง) 
2. ข้อ 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก แก้ไขเป็น กองการศึกษา 

(เปลี่ยนแปลง) 
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านผังชุมชนโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพื่อน าไปสู่
การจัดท าผังชุมชนต าบล 

2.1   แนวทางการพัฒนา  :   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
และระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 

1. ข้อ 24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านมาลา ถึง บ้านดอนหัน 
โดยท าการลาดยางทับถนน ค.ส.ล. เดิม หมู่ 3 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น (แผนชุมชนหมู่ 3) งบประมาณ จาก 108,000,000 บาท แก้ไขเป็น 
10,800,000 บาท 

2. ข้อ 170 โครงการขยายไฟฟ้าแรวต่ าจากบ้านนายดาษ ทันที ถึง ศูนย์
ปฏิบัติธรรมป่าช้า ระยะทางประมาณ 1000 เมตร (แผนชุมชนหมู่ 11 : ผู้น าเสนอ
โครงการ นายประยูร  เสิกภูเขียว) แก้ไขเป็น โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนาย
ดาษ ทันที ถึง ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้า ระยะทางประมาณ 1000 เมตร (แผนชุมชนหมู่ 
11 : ผู้น าเสนอโครงการ นายประยูร  เสิกภูเขียว) 

3. ข้อ 172 โครงการไฟฟ้าสู่แรงต่ าสู่แหล่งเกษตรห้วยแล้งจากนานาย
จันทร์ ถึง กุดลัดควาย ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร (แผนชุมชนหมู่ 9 : ผู้น าเสนอ
โครงการ นายวินัย  อุ่นเวียง) แก้ไขเป็น โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสู่แหล่งเกษตร
ห้วยแล้งจากนานายจันทร์ ถึง กุดลัดควาย ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร (แผน
ชุมชนหมู่ 9 : ผู้น าเสนอโครงการ นายวินัย  อุ่นเวียง) 

4. ข้อ 179 โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.ชุมแพ 
ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยการใช้ยางมะตอย (แผนชุมชน) แก้ไขเป็น โครงการจัดซื้อยางมะ
ตอยเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเป็นหลุม - เป็นบ่อ ภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.
ชุมแพ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แนวทางการพัฒนา  :  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

1. ข้อ 3 โครงการล้อมรั้วที่สาธารณะ ประโยชน์ เขตรับผิดชอบของ อบต.
ชุมแพ แก้ไขเป็น วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาพ้ืนที่สาธารณะจากการบุกรุกของประชาชน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1 แห่ง ตัวชี้วัด (KPI) 1 แห่ง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



พ้ืนที่สาธารณะมีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง (เพ่ิมเติม) 
2. ข้อ 3 โครงการท าความสะอาดคลองส่งน้ าสถานีสูบด้วยพลังไฟฟ้าบ้าน

แห่ (หนองทอน) งบประมาณ แก้ไขเป็น 50,000  บาท 
  

4.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านพัฒนาการบริหาร เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

6.1  แนวทางการพัฒนา  :  สร้างความพร้อมและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของหน่วยงานให้มีความพร้อม 

1. ข้อ 3  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 9 บ้านดอนหัน (แผน
ชุมชนหมู่ 9 : ผู้น าเสนอโครงการ นายสถาพร  เพ็งบุญ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
แก้ไขเป็น กองการศึกษา (เพ่ิมเติม) 
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 

1. ล าดับที่ 7  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องหรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 40,200 รวมค่าติดตั้ง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562) แก้ไขเป็น เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 40,200 รวมค่าติดตั้ง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562) 

2. ล าดับที่ 8  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องหรับอากาศแบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 28,000 รวมค่าติดตั้ง (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2562) แก้ไขเป็น เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24 ,000 
บีทียู จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 28,000 รวมค่าติดตั้ง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562)  

3. ล าดับที่ 22 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถนั่ง
ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 18,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 85 กิโลวัตต์ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) แก้ไขเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 85 กิโลวัตต์ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

3. ล าดับที่ 23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถนั่ง
ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 18,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 85 กิโลวัตต์ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) แก้ไขเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 85 กิโลวัตต์ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ส าหรับรายละเอียดของโครงการ (แบบ ผ.01) มีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม จ านวน 
245 โครงการ ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.ชุมแพ (แบบ ผ.02/1) รวม
จ านวน 6 โครงการ และบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) จ านวน 28 รายการ  
ขอจบการน าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของ อบต.ชุมแพ เพียงเท่านี้ ค่ะ 
       

ประธาน   จากรายละเอียดดังกล่าวทั้งหมด มีท่านใดจะถามหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธาน ถ้าไม่มี กระผมขอมติในการอนุมัติการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  
 



 3.2. พิจารณาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
                                    วาระท่ี 1 รับหลักการ 
ประธาน ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระท่ี 1    

รับหลักการ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจ้งรายละเอียดต่อสมาชิก อบต.ชุมแพ 
ต่อไป 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ดอกไม้ เรียนท่านปรานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ จะด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
   ขอแจ้งรายละเอียดประมาณการรายจ่าย โดยแยกตามงบ ดังนี้ 
   1. งบบุคลากร จ านวนเงิน  12,267,192  บาท รายละเอียด ประกอบด้วย 
       เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จ านวน 2,743,920.00 บาท เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
   จ านวน  9,523,272.00 บาท 
   2. งบด าเนินงาน จ านวนเงิน  9,583,448.00  บาท ประกอบด้วย  

     2.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 8,353,448.00 บาท 
   - ค่าตอบแทน จ านวน 478,000.00 บาท 
   - ค่าใช้สอย เดิมตั้งจ่าย จ านวน  6,954,950.00บาท แก้ไขเป็น จ านวน  

      6,854,950 บาท      
    โดยท าการตัดงบประมาณ ประเภทรายจ่าย 2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษา 
  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดซื้อยางมะตอยเพื่อ  
  ใช้ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเป็นหลุม-เป็นบ่อ ภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.ชุมแพ 100,000  
  บาท  

                  - ค่าวัสดุ เดิมตั้งจ่าย 920,498.00 บาท แก้ไขเป็น 1,020,498 บาท  
    โดยท าการเพิ่มงบประมาณ ประเภทรายจ่าย 6 ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่าย 
   เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดซื้อยางมะตอยเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเป็น  
   หลุม - เป็นบ่อ ภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.ชุมแพ 100,000 บาท  
 

        2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค  1,230,000.00  บาท  
       
   3.  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  4,317,600 บาท  
       หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1,522,500  บาท   
       หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  2,795,100 บาท  
   4. งบเงินอุดหนุน  จ านวน  365,000.00  บาท  
   5. แผนงานงบกลาง  จ านวน  13,424,760.00  บาท 
      รวมประมาณการรายจ่าย ปี 2564 จ านวน 39,958,000  บาท  
 
   ขอแจ้งรายละเอียดประมาณการรายรับ ดังนี้ 
   1. รายได้จัดเก็บเอง 

       หมวดภาษีอากร  จ านวน  400,000.00  บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  16,000.00  บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  150,000.00  บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน    -     บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  1,392,000.00  บาท 



       หมวดรายได้จากทุน จ านวน      -     บาท 
        รวมรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 1,958,000.00  บาท 
   2.  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    หมวดภาษีจัดสรร  17,450,000.00  บาท 
   3.  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,000,000.00 บาท 
   รวมประมาณการรายรับ จ านวน 39,958,000.00 บาท  
   ขอจบการน าเสนอ ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบส่งให้ท่านสมาชิกสภาได้ 
   พิจารณาร่วมกันแล้วค่ะ  
  
 จากรายละเอียดที่กล่าวมาท้ังหมด จะเห็นได้ว่า อบต.ชุมแพ ได้ค านวณงบประมาณแบบ

สมดุล คือตั้งรับงบประมาณและประมาณค่าใช้จ่ายเท่ากัน จากรายละเอียดทั้งหมดมีท่าน
ใดสงสัยจะสอบถามประการใดหรือไม่อย่างไร 

ประธาน มีท่านใดสงสัยหรือไม่  
ที่ประชุม                   ไม่มี 
 
ประธาน ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม กระผมขอมติเห็นชอบในวาระท่ี 1 รับหลักการ 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
                   
ประธาน   ต่อไปเป็นการพิจารณาใน วาระท่ี2 แปรญัตติ จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
                               แปรญัตตดิงันี ้3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อทีละคนพร้อมผู้รับรอง     
                               สองคน จงึขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าควรมคีณะกรรมการก่ีคน 
นายประหยัด แพงแซง    เสนอให้มีคณะกรรมการ 5 คน 
ประธาน                     มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่                          
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธาน                     แสดงว่าที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  
                               ขอให้ท่ีประชุมเสนอ พร้อมผูร้ับรองสองคน เชิญครับ 
นายถวิล ทาขุลี             เสนอ นายประสาท  น้อยชุมแพ 
ประธาน                     ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
                               ผูร้ับรอง นายฉลอง   เจรญิคุณ/นายประหยัด  แพงแซง 
นายสถาพร  เพ็ญบุญ     เสนอ นายสมบูรณ์ จอมศรี        
                               ผู้รับรอง นายถวิล  ทาขุลี/นายวันดี  ศรีสวัสดิ์ 
นายศิริพันธ์  สีเวียง เสนอ นายนายประหยัด  แพงแซง        
                               ผูร้ับรอง นายทูลถวาย  ยะโคนัย/นายประสาท  น้อยชุมแพ 
นายฉลอง  เจริญคุณ เสนอ วันดี  ศรีสวัสดิ์        
                               ผูร้ับรอง นายสถาพร  เพ็ญบญุ/นางปิยมน  วิไลวรรณ ์
นางพิกุลทอง  อาจวงค์ เสนอ นายศิริพันธ์  สีเวียง        
                               ผูร้ับรอง นายถวิล  ทาขุล/ีนายฉลอง  เจริญคุณ 
ประธาน                     มีท่านใดจะเสนอใครอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี  
 
          
 



           
ประธาน                    แจ้งทางเลขานุการสภา ได้ด าเนินการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัติติ ขอให้  
            คณะกรรมการแปรญัตตไิดม้าปฏิบตัหินา้ท่ีรับค าญตัติ และให้ไปด าเนินการพิจารณารา่ง  

                    ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 2563 ในวาระท่ี 2 โดยการก าหนด 
         ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตติอ้งไม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ชัว่โมงนบัแตส่ภาฯ มีมตริับหลักการแห่ง 
         ร่างข้อบญัญัติ และให้คณะกรรมการแปรญัตตริายงานผลการแปรญัตตติอ่ประธานสภาฯ      
         ไม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ชัว่โมงก่อนเวลาทีมี่การนัดประชุม ตามข้อ 50 เพ่ือที่ประธานสภาฯ จะได้ 
         รายงานให้สภาท้องถ่ินทราบก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีการประชุม ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณา 
         เหน็ชอบและตราเป็นข้อบญัญัติ ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 
         ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลชุมแพตอ่ไป 

ที่ประชุม          รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องต้องพิจารณา  
   -ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
   5.1 แจ้งผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
                             ข้ันต่ ามาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะของ อบต. พ.ศ. 2563 
ประธาน   เรียนเชิญท่านปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 
ปลัด อบต.                  ตามท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือท่ี นร 0107/ว 2847 ลงวันที่ 2  
   เมษายน 2563 เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า  
   เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของอบต. พ.ศ. 2563 โดยให้ทุก อปท.  
   ด าเนินการประเมินตนเอง ตามแบบที่ก าหนด โดยจะใช้ข้อมูลนี้น าไปประกอบการ  
   พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ อปท. และให้ทุก อปท. ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
   วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพได้มอบหมายให้นางสาว  
   กมลรัตน์ อานแดง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เป็นผู้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการ  
   โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และขั้นตอนที่ 5 ของการด าเนินการ  
   คือน าข้อมูลที่ได้รับจาการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบ และ  
                          รายงานให้ส านักงาน ก.ก.ถ.ทราบต่อไป จึงขอรายงานให้สภาฯ ทราบว่าองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลชุมแพได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ส านักงาน ก.ก.ถ. ก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   จึงขอรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวนี้  
ที่ประชุม  รับทราบ 
   5.1  การแนะน าตัวเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธาน   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ได้รับบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
   ผู้อ านวยการกองช่างซึ่งสอบบรรจุแต่งตั้งได้จากบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   และมาบรรจุแต่งตั้งสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ขอเชิญแนะน าตัวต่อที่ประชุม  
   ครับ  
นายจ ารัส กุรัมย์  เรียนที่ประชุมครับ กระผมนายจ ารัส กุรัมย์ มาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ เมื่อวันที่   กรกฎาคม  2563 สังกัดเดิมคือ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธาน   ท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
   



ประธาน   ถ้าไม่มี กระผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเชิญทุกท่าน  
เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 2  ในวันที่ 15 สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ เวลา 10.00 น. เช่นเดิมครับ ส าหรับวันนี้ขอปิดประชุม
ครับ 

 
       วิชญาภรณ ์ บวัผัน ผูบ้นัทึก  
           (นางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน)  
       เลขานุการสภาฯ 
 
       ละมุด  ปอ้มสุวรรณ์ ผู้ตรวจ  
             (นายละมุด  ป้อมสุวรรณ์)  
                ประธานท่ีประชุม 


