
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง    

------------------------ 

สมาชิกผูมาประชุม  จํานวน  ๑๕  คน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่ 

๑ นายสําเนา        เตี้ยงสูงเนิน ประธานสภา อบต. สําเนา        เตี้ยงสูงเนิน 

๒ นายชํานาญ      บัวไผ รองประธานสภา อบต. ชํานาญ      บวัไผ 

๓ นางสมจิตร       ธรรมมา เลขานุการสภา อบต. สมจิตร       ธรรมมา 

๔ นางชวยชอบ     ครจํานงค สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ ชวยชอบ     ครจํานงค 

๕ นางมะราวรรณ  ทบแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ มะราวรรณ  ทบแกว 

๖ นางพุมพวง       ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ พุมพวง      ฉัตรสูงเนิน 

๗ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ มณนิชา     เคลื่อนสูงเนิน 

๘ นายประสงค      ยนุสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ ประสงค    ยุนสูงเนนิ 

๙ นายมานัด         เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ มานัด       เตีย้งสูงเนิน 

๑๐ นายสมศกัดิ์       สิทธิ์สูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ สมศักดิ์     สิทธิ์สูงเนิน 

๑๑ นายประสิทธิ์     คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ ประสิทธิ์    คลังสูงเนิน  

๑๒ นายแตม          เรงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ แตม         เรงสูงเนิน 

๑๓ นางลักษิกา       โฮ สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ ลักษิกา      โฮ 

๑๔ นางทวี            หวัดสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ ทวี           หวัดสูงเนิน   

๑๕ นายประมวล     แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ ประมวล    แสงรัศมีเพ็ญ 

๑๖ นายประเทือง    กรึมสูงเนนิ สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ ประเทือง    กรึมสูงเนิน 
 

ผูไมมาประชมุ  จํานวน  -  คน 

ผูเขารวมประชุม   จํานวน  ๗  คน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. ณรงค      เตี้ยงสูงเนิน 

๒ นายฟุต   เนมขุนทด รองนายก อบต. ฟุต         เนมขุนทด 

๓ นายประกอบ  ถินสูงเนิน รองนายก อบต. ประกอบ  ถินสงูเนิน 

๔ นางสาวรัตนา จิรลานนท หัวหนาสํานักปลัด รัตนา      จิรลานนท 

๕ นางสาวนภิา  มาปะโท ผูอํานวยการกองคลัง นิภา        มาปะโท 



 ๒

๖ นายสมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร ผูอํานวยการกองการศกึษา สมรรถชัยวัฒน  วิลาบุตร 

๗ นายเกียรติรัตน    จริยะกุลญาณี นายชางโยธา เกียรติรัตน       จริยะกุลญาณี 

  

 

  

/เริ่มประชุม.... 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

นางสมจิตร  ธรรมมา       บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  มาประชุมพรอมกัน จํานวน 

เลขานุการสภา ๑๕ คน  ถือวาครบองคประชุมแลว จึงขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบลโคงยาง นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน ประธานที่ประชุมจุดเทียนธูปบูชา         

พระรัตนตรัย กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอเชิญรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย วันที่ ๑๑  

ประธานสภา สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. รวมกันปลูกตนไมและทําความสะอาดบริเวณ

ลําเหมืองหวา การแตงกายชุดจิตอาสา (กางเกงสุภาพ) 

ระเบียบวาระที่ ๒           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ครั้งที่แลว  

 การประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 

ประธานสภา    

ที่ประชุมสภา  ไมม ี 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภารับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 

ประธานสภา   เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครับ 

มติที่ประชุมสภา      รับรอง     ๑๔  เสยีง    

     งดออกเสียง               ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อพจิารณา 

๓.๑ พจิารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน    ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยางแถลงงบประมาณการรายรับ-   

ประธานสภา รายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ  

นายณรงค เตี้ยงสูงเนิน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง และสมาชิกสภาฯ   



 ๓

นายก อบต.โคงยาง ทุกทาน บัดนี้ถึงเวลาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง จะไดเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอสภาองคการ

บริหารส วนตํ าบลโคงยาง  ใน โอกาสนี้ คณะผูบริหารจึ งขอแถลงใหท าน

ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังตอไปนี้ 

 ๑.   สถานะการคลัง  

 ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ณ วันที่  ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร         จํานวน  ๔๓,๒๘๗,๒๗๗.๑๒ บาท 

/๑.๑.๒  เงินสะสม... 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม                 จํานวน  ๒๑,๒๙๖,๔๙๙.๓๒ บาท 

 ๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  ๑๕,๐๙๓,๘๗๔.๓๐  บาท 

 ๑.๑.๔ รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

จํานวน  ๐  โครงการ รวม  ๐ บาท 

 ๑ .๑ .๕  รายการที่ ได กัน เงิน ไว โดยยังไม ไดก อหนี้ ผูกพัน  จํานวน            

๕ โครงการ รวม ๒๔๐,๐๕๕.๐๐ บาท  

 ๑.๒ เงินกูคงคาง จํานวน  ๐.๐๐ บาท 

๒.  การบริหารงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่  ๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

(1) รายรับจริง จํานวน ๒๐,๗๗๓,๕๕๑.๙๕ บาท ประกอบดวย 

     หมวดภาษีอากร   จํานวน                 ๒๐๐.๐๐ บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน    ๘๕,๖๖๗.๐๐  บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน  จํานวน           ๒๗๙,๗๕๐.๙๘ บาท 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน      ๐.๐๐  บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด        จํานวน               ๙,๒๗๐.๐๐ บาท 

หมวดรายไดจากทุน        จํานวน               ๓,๕๘๕.๐๐  บาท 

หมวดภาษีจัดสรร       จํานวน       ๑๑,๒๘๖,๒๐๘.๙๗ บาท 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        จํานวน         ๙,๑๐๘,๘๗๐.๐๐ บาท                  

(๒) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  ๑๐๙,๓๙๑.๐๐ บาท 

(๓) รายจายจริง จํานวน ๑๕,๔๔๒,๙๖๘.๙๔ ประกอบดวย 

 งบกลาง         จํานวน        ๕,๓๗๐,๐๗๘.๙๐ บาท 

 งบบุคลากร        จํานวน        ๖,๖๕๑,๔๖๔.๐๐ บาท 



 ๔

 งบดําเนินงาน        จํานวน        ๑,๗๑๕,๑๖๖.๐๔ บาท 

 งบลงทุน        จํานวน        ๑,๔๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท 

 งบรายจายอ่ืน        จํานวน            ๐.๐๐  บาท 

 งบเงินอุดหนุน            จํานวน           ๒๐๖,๖๖๐.๐๐  บาท 

(๔) รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

             จํานวน         ๑๐๙,๓๙๑.๐๐   บาท 

(๕) รายจายที่จายจากเงนิสะสม จํานวน      ๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

(๖) รายจายที่จายจากเงนิทุนสํารองเงินสะสม จํานวน            ๐.๐๐   บาท 

 (๗) รายจายที่จายจากเงินกู    จํานวน                 ๐.๐๐   บาท 

 บันทึกหลกัการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ดานบริหารทั่วไป 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  จํานวน       ๘,๘๑๑,๔๖๕.๐๐ บาท 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน         ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ดานบริการชุมชนและสังคม 

   แผนงานการศึกษา        จํานวน       ๒,๗๒๐,๖๙๐.๐๐ บาท 

/แผนงานสาธารณสุข... 

   แผนงานสาธารณสขุ        จํานวน          ๕๐๗,๐๘๐.๐๐ บาท 

   แผนงานสงัคมสงเคราะห        จํานวน             ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน        จํานวน           ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน       ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

   จํานวน          ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ดานการเศรษฐกิจ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน       ๔,๓๘๘,๐๖๐.๐๐ บาท 

                                          แผนงานการเกษตร   จํานวน        ๑,๒๐๒,๙๔๐.๐๐ บาท 

  ดานการดําเนนิงานอื่น  

   แผนงานงบกลาง   จํานวน        ๗,๔๖๑,๖๖๕.๐๐ บาท 

     งบประมาณรายจายทั้งสิ้น    ๒๖,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                             ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ดังนี ้ 

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   ๒๖,๐๙๐,๐๐๐บาท แยกเปน 

 รายไดจัดเก็บเอง 



 ๕

 หมวดภาษีอากร     รวม    ๑๖,๔๐๐    บาท 

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง        จํานวน       ๑๖,๔๐๐  บาท 

        ภาษีปาย                              จํานวน            ๒๐๐  บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  รวม  ๑๑๑,๑๐๐ บาท 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับในอนุญาตการขายสุรา  จํานวน           ๕๐๐ บาท 

                           คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร     จํานวน         ๒,๐๐๐ บาท    

                                     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย 

  อาหารหรือสะสมอาหาร    จํานวน            ๕๐๐  บาท 

      คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 

           จํานวน            ๑๐๐ บาท 

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย        จํานวน            ๕๐๐ บาท 

  คาธรรมเนียมอื่นๆ    จํานวน        ๒,๐๐๐ บาท 

  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน         ๑,๕๐๐ บาท 

                           คาปรบัการผดิสัญญา              จํานวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิง่ปฏกูิล หรอืมูลฝอย  

                      จํานวน          ๑,๐๐๐ บาท 

                          คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ    จํานวน            ๕๐๐  บาท     

  ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน        ๕๐๐  บาท 

                          คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน           ๕๐๐  บาท 

         คาใบอนุญาตอื่น ๆ        จํานวน        ๑,๐๐๐  บาท 

/หมวดรายได... 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน            รวม        ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

    ดอกเบี้ย     จํานวน     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม          ๓๒,๐๐๐ บาท 

    คาจําหนายเศษของ      จํานวน         ๒,๐๐๐  บาท 

    คาขายแบบแปลน    จํานวน       ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ    จํานวน       ๑๐,๐๐๐ บาท 

   หมวดรายไดจากทุน    รวม            ๕,๐๐๐ บาท 

        คาขายทอดตลาดทรัพยสิน   รวม        ๕,๐๐๐  บาท 

                              รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร             รวม   ๑๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท 

  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน     จํานวน     ๕๐๐,๐๐๐ บาท 



 ๖

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ        จํานวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท                             

 ภาษีมลูคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ จัดสรรรายไดฯ          จํานวน  ๑,๒๖๐,๐๐๐  บาท 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จํานวน       ๖๔,๐๐๐  บาท 

 ภาษีสรรพสามิต    จํานวน   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 คาภาคหลวงแร    จํานวน       ๓๒,๐๐๐  บาท 

                                   คาภาคหลวงปโตเลียม    จํานวน       ๒๔,๐๐๐  บาท 

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน      

       จํานวน     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     รวม   ๑๐,๕๔๕,๕๐๐ บาท 

                        เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน  

                 จํานวน ๑๐,๕๔๕,๕๐๐ บาท 

        ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน ๒๖,๐๙๐,๐๐๐ บาท จายจากเงินรายได

จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุน แยกเปน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

           งานบริหารท่ัวไป    รวม    ๗,๐๗๙,๑๖๕ บาท 

          งบบุคลากร     รวม     ๕,๒๕๙,๑๖๕  บาท 

                  เงินเดือน (ฝายการเมือง)   รวม ๒,๒๒๕,๕๒๐  บาท 

                   เงินเดือน (ฝายประจํา)   รวม ๓,๐๓๓,๖๔๕  บาท 

              งบดําเนินงาน     รวม ๑,๗๔๐,๐๐๐  บาท 

                   คาตอบแทน    รวม    ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

                            คาใชสอย    รวม ๑,๑๑๐,๐๐๐  บาท 

        คาวัสดุ     รวม    ๓๑๕,๐๐๐  บาท 

                            คาสาธารณปูโภค    รวม    ๑๓๕,๐๐๐  บาท 

              งบลงทุน     รวม      ๘๐,๐๐๐  บาท 

                   คาครุภัณฑ    รวม      ๘๐,๐๐๐  บาท 

/งานวางแผน... 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม          ๓๐,๐๐๐ บาท 

   งบดําเนินงาน     รวม      ๑๐,๐๐๐  บาท 

                   คาใชสอย    รวม        ๑๐,๐๐๐  บาท 

 งบรายจายอ่ืน     รวม      ๒๐,๐๐๐  บาท 

     รายจายอ่ืน    รวม        ๒๐,๐๐๐  บาท 

             งานบริหารงานคลัง     รวม     ๑,๗๐๒,๓๐๐ บาท 



 ๗

                    งบบุคลากร     รวม  ๑,๑๖๙,๓๐๐ บาท 

                        เงนิเดือน (ฝายประจํา)   รวม  ๑,๑๖๙,๓๐๐ บาท 

                    งบดําเนินงาน     รวม    ๕๐๓,๐๐๐  บาท 

    คาตอบแทน    รวม      ๘๕,๐๐๐  บาท 

                        คาใชสอย    รวม    ๓๒๑,๐๐๐  บาท 

                        คาวัสดุ     รวม      ๙๐,๐๐๐  บาท 

    คาสาธารณปูโภค    รวม        ๗,๐๐๐  บาท 

                    งบลงทุน     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

                        คาครุภัณฑ    รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

               งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม    ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

                    งบดําเนินงาน     รวม   ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

                        คาตอบแทน    รวม     ๒๐,๐๐๐  บาท 

    คาใชสอย    รวม   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

               งานปองกันภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      รวม    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

           งบดําเนินงาน     รวม     ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

    คาใชสอย     รวม     ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

    คาวัสด ุ     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

  

แผนงานการศึกษา 

              งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม    ๑,๕๗๓,๐๐๐  บาท 

งบบุคลากร     รวม ๑,๒๗๘,๐๐๐  บาท 

    เงินเดือน (ฝายประจํา)    รวม ๑,๒๗๘,๐๐๐  บาท 

งบดําเนินงาน     รวม   ๒๙๕,๐๐๐  บาท 

    คาตอบแทน     รวม   ๑๑๐,๐๐๐  บาท 

    คาใชสอย     รวม     ๙๕,๐๐๐  บาท 

                         คาวัสด ุ     รวม     ๗๐,๐๐๐  บาท 

    คาสาธารณปูโภค    รวม     ๒๐,๐๐๐  บาท 

               งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา  รวม ๑,๑๔๗,๖๙๐ บาท 

งบดําเนินงาน     รวม   ๖๕๕,๑๙๐  บาท 

   คาใชสอย     รวม  ๓๐๐,๙๙๐  บาท 

/คาวัสดุ... 



 ๘

                        คาวัสด ุ     รวม   ๓๕๔,๒๐๐  บาท 

                     งบลงทุน     รวม        ๒๐,๕๐๐  บาท 

                          คาครภุณัฑ                 รวม       ๒๐,๕๐๐  บาท 

งบเงินอุดหนุน      รวม ๔๗๒,๐๐๐  บาท 

                         เงินอุดหนุน     รวม ๔๗๒,๐๐๐  บาท 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   รวม  ๑๖๔,๐๐๐ บาท 

 งบดําเนินงาน     รวม  ๑๖๔,๐๐๐  บาท 

     คาตอบแทน                      รวม       ๑๔๔,๐๐๐ บาท 

                          คาใชสอย     รวม    ๒๐,๐๐๐  บาท 

 งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รวม      ๓๔๓,๐๘๐  บาท 

       งบดําเนินงาน     รวม   ๑๘๓,๐๘๐ บาท 

           คาใชสอย     รวม        ๑๐๘,๐๘๐ บาท 

           คาวัสดุ     รวม      ๗๕,๐๐๐ บาท 

    งบเงินอุดหนุน    รวม    ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  รวม     ๓๐,๐๐๐  บาท 

             งบดําเนินงาน     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

                            คาใชสอย     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน     รวม   ๖๓,๑๐๐  บาท 

      งบลงทุน     รวม        ๖๓,๑๐๐  บาท 

      คาที่ดินและสิ่งกอสราง   รวม   ๖๓,๑๐๐  บาท 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม     ๘๐,๐๐๐  บาท 

      คาใชสอย        รวม        ๘๐,๐๐๐ บาท  

 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแขง็ชุมชน  รวม       ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

    งบดําเนินงาน     รวม    ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

                             คาใชสอย     รวม    ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

 



 ๙

                                    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ    รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

    งบดําเนินงาน     รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

        คาใชสอย     รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

/งานศาสนา... 

                             งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น   รวม    ๑๔๕,๐๐๐ บาท 

                        งบดําเนินงาน     รวม    ๑๔๕,๐๐๐ บาท 

       คาใชสอย     รวม    ๑๔๕,๐๐๐ บาท 

 

 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม  ๑,๔๔๔,๓๖๐ บาท 

                        งบบุคลากร     รวม   ๙๗๒,๓๖๐ บาท 

                           เงินเดอืน (ฝายประจํา)   รวม    ๙๗๒,๓๖๐ บาท 

   งบดําเนินงาน     รวม    ๔๗๒,๐๐๐ บาท 

       คาตอบแทน    รวม    ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

                            คาใชสอย     รวม    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

       คาวัสด ุ     รวม    ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

       คาสาธารณูปโภค    รวม        ๒,๐๐๐  บาท 

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   รวม  ๒,๙๔๓,๗๐๐   บาท 

          งบลงทุน     รวม     ๒,๙๔๓,๗๐๐   บาท 

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง    รวม     ๒,๙๔๓,๗๐๐   บาท 

 

                                          แผนงานการเกษตร 

                   งานสงเสริมการเกษตร    รวม    ๑,๐๑๗,๙๔๐  บาท 

งบบุคลากร    รวม  ๕๔๒,๙๔๐  บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา)   รวม  ๕๔๒,๙๔๐  บาท 

งบดําเนินงาน    รวม  ๔๔๕,๐๐๐  บาท 

   คาตอบแทน    รวม    ๔๐,๐๐๐   บาท 

   คาใชสอย    รวม  ๓๔๕,๐๐๐   บาท 

   คาวสัดุ    รวม    ๖๐,๐๐๐   บาท 

งบลงทุน    รวม         ๓๐,๐๐๐  บาท 

   คาครุภัณฑ    รวม         ๓๐,๐๐๐  บาท 

                    งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม   รวม      ๑๘๕,๐๐๐  บาท 



 ๑๐

งบดําเนินงาน    รวม       ๑๘๕,๐๐๐  บาท 

   คาใชสอย    รวม  ๑๘๕,๐๐๐  บาท 

    งบกลาง     รวม   ๗,๔๖๑,๖๖๕  บาท 

   งบกลาง    รวม    ๗,๔๖๑,๖๖๕  บาท 

สําหรับการชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ก็มีเพียงเทานี้ครับ สวนรายละเอียดตาง ๆ ก็ปรากฏตามเอกสารที่แจกใหทุกทาน

แลวครับ 

 

/นายสําเนา... 

 

นายสําเนา เตีย้งสูงเนิน ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยางไดแถลงและชี้แจงรายละเอียด 

ประธานสภา รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กอนที่จะรับ

หลักการมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภาและสมาชกิสภาทุกทาน ดิฉันนางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๔  สมาชิกสภา หมูที่ ๔ ขอสอบถามโครงการคลองสวยน้ําใส เวลาดําเนินการจะดําเนินการ 

   เปนชวง ๆ ไดหรอืไม 

นางสมจิตร  ธรรมมา เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน 

ปลัด อบต.  นางสมจิตร  ธรรมมา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ขอชี้แจงประเด็นคําถาม  

จะดําเนินการตามสภาพพืน้ที ่เปนจุดที่มีปญหาคะ 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภาและสมาชกิสภาทุกทาน ดิฉันนางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๔  สมาชิกสภา หมูที่ ๔ ขอสอบถามการตั้งงบประมาณตําแหนงนักวิชาการเกษตร 

                 กรณีไมมีคนครองตองตั้งงบฯหรอืไม  

นางสมจิตร  ธรรมมา เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน 

ปลัด อบต.  นางสมจิตร  ธรรมมา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ขอชี้แจงประเด็นคาํถาม  

   ตองตั้งงบฯ ตามแผนอัตรากําลงัคะ       

นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน  

สมาชิกสภา หมูที่ ๒  สมาชิกสภา หมูที่ ๒ ขอเรียนถามเรื่องการตั้งงบประมาณในการรังวัดที่ กรณีที่ม ี       

ขอพิพาทที่ของเจาของที่คนละฝงคลองสามารถใชงบประมาณตวันี้ไดหรอืไม 

นางสมจิตร  ธรรมมา เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน 

ปลัด อบต.  นางสมจิตร  ธรรมมา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ขอชี้แจงประเด็นคําถาม  

   กรณีขอพิพาทสวนบุคคลไมสามารถใชงบประมาณไดคะ      

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะซักถามอีกหรือไม ครับ 



 ๑๑

ประธานสภา 

ที่ประชุม สภา                  ไมมี 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน      ถาไมมีขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ ดวยครับ 

ประธานสภา 

มติท่ีประชุมสภา             รับหลักการ ๑๔   เสียง  (รับหลกัการเวลา ๑๔.๔๕ น.) 

                              ไมรับหลักการ   ๐    เสียง 

                              งดออกเสียง         ๑    เสียง 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนนิ เปนอันวาที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญตัิงบประมาณ  

ประธานสภา  รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนตอไป ครับ 

นางสมจิตร ธรรมมา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุก  

เลขานุการสภา ทานดิฉันขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๗ ญัตติราง

ขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตต ิ

/พิจารณาให... 

พิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคํา

แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย วรรคสองภายในระยะเวลาเสนอคําแปร

ญัตติที่สภากําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควร

จะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปร

ญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภา

ทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

ขอ ๔๕  วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 

และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น     

ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอย

กวาสามคนแตไมเกินเจด็คน 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   ตามที่เลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติใหสมาชิกสภาทุกทาน  

ประธานสภา ไดรับทราบไปแลวนั้นมีสมาชิกสภาทานใด ยังมีขอสงสัยหรือไมเขาใจสอบถามได ครับ 
 

ที่ประชุมสภา   ไมม ี

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนนิ ถาไมมีขอใหสมาชกิสภาเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 



 ๑๒

ประธานสภา  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เชิญครับ 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉัน นางสาวมณนิชา เคลื่อน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๔ สูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี ๔ ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน       

๗ คน คะ 

นายสําเนา เตีย้งสงูเนิน  ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน ครบั 

ประธานสภา     

นางชวยชอบ  ครจํานงค    เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉัน นางชวยชอบ  ครจํานงค    

สมาชิกสภา หมูที่ ๑     สมาชิกสภา หมูที่ ๑  ขอรับรอง คะ     

นางมะราวรรณณ  ทบแกว  เรยีนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณณ     

สมาชิกสภา หมูที่ ๑   ทบแกว สมาชิกสภา หมูที่  ๑ ขอรับรอง คะ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไมม ี

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนนิ   เปนอันวาคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง จํานวน    

๗  คน ครับ 

-ลําดับตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสมาชิกสภา เสนอรายชื่อทีต่น 

/เห็นสมควร... 

เห็นสมควร โดยเสนอคนละ ๑ ชื่อ และมีผูรับรอง ๒ ทาน ขอเชิญสมาชิกสภา 

เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑  ครบั 

นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๒ สมาชิกสภา  หมูท่ี ๒  ขอเสนอ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  สมาชิกสภา   

หมูที่ ๔ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑  

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนนิ ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน ครับ 

ประธานสภา 

นายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายสมศักดิ์  สิทธิ์สูง 

สมาชิกสภา หมูที่ ๕  เนิน สมาชิกสภา หมูที่ ๕   ขอรับรอง ครบั 

นางลักษิกา  โฮ            เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางลักษิกา โฮ         

สมาชิกสภา หมูที่ ๗      สมาชิกสภา หมูที่ ๗ ขอรับรอง คะ 



 ๑๓

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไมครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา  ไมม ี

นายสําเนา เตี้ยงสงูเนิน ถาไมมี ขอประกาศใหที่ประชุมสภา ทราบวา นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนนิ   

ประธานสภา สมาชิกสภา หมูที่ ๔ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑ ครับ  

ขอเชิญทานสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๒ เชิญ ครับ 

นางชวยชอบ  ครจํานงค   เรียนทานประธานสภา และสมาชกิสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจํานงค        

สมาชิกสภา หมูที่ ๑ สมาชิกสภา หมูที่ ๑  ขอเสนอ นายประเทือง กรึมสูงเนิน สมาชิกสภาหมูที่ ๘     

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คนที่ ๒ คะ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน ครับ  

ประธานสภา   

นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพุมพวง  ฉัตรสูง 

สมาชิกสภา หมูที่ ๒ เนิน สมาชิกสภา หมูที่ ๒ ขอรับรอง คะ 

นายมานัด  เตีย้งสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายมานัด  เตี้ยงสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๕ สมาชิกสภา หมูที่ ๕ ขอรับรอง ครับ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไมครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไมมี 

 

/นายสําเนา... 

 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนนิ   ถาไมมี ขอประกาศใหที่ประชุมสภาทราบวา นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  

ประธานสภา สมาชิกสภาหมูที่ ๘  ไดรับคัดเลือก เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คนที่ ๒    

- ขอเชิญทานสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๓ เชิญ ครับ 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางสาวมณนชิา 

สมาชิกสภา หมูที่ ๔ เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูที่ ๔ ขอเสนอนางมะราวรรณ ทบแกว  



 ๑๔

สมาชิกสภา หมูที่ ๑  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๓ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน ครับ 

ประธานสภา 

นายแตม  เรงสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายแตม  เรงสูงเนิน   

สมาชิกสภา หมูที่ ๖  สมาชิกสภา หมูที่ ๖ ขอรับรอง ครับ 

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง    สมาชิกสภา 

หมูที่ ๘ กรึมสูงเนิน    สมาชิกสภา หมูที่ ๘ ขอรับรอง ครับ   

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไมมี 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมี ขอประกาศในที่ประชุมทราบวา นางมะราวรรณ  ทบแกว 

ประธานสภา สมาชิกสภา หมูที่  ๑ ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๓ 

- ขอเชิญทานสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๔ เชิญ ครับ 

นางมะราวรรณ  ทบแกว  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ  ทบแกว     

สมาชิกสภา หมูที่ ๑  สมาชิกสภา หมูที่ ๑  ขอเสนอนายชํานาญ  บัวไผ สมาชิกสภา หมู ๒ เปน

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๔ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน ครับ 

ประธานสภา 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางสาวมณนชิา   

สมาชิกสภา หมูที่ ๔  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูที่ ๔ ขอรับรอง คะ 

นายแตม  เรงสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายแตม  เรงสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๖  สมาชิกสภา หมูที่ ๖ ขอรับรอง ครบั 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม ครับ 

ประธานสภา 

/ที่ประชมุสภา... 

ที่ประชุมสภา   ไมมี 



 ๑๕

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   ถาไมมี ขอประกาศให ท่ีประชุมทราบวา นายชํานาญ บัวไผ สมาชิกสภา 

ประธานสภา           หมูท่ี ๒ ไดรับคัดเลอืกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๔  

-ขอเชิญทานสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๕ เชิญ ครับ 

นายแตม  เรงสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทกุทานผมนายแตม  เรงสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๖ สมาชิกสภา หมูที่ ๖ ขอเสนอนายประสงค  ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูที่ ๔  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนท่ี ๕  

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน ครับ  

ประธานสภา 

นายสมศักดิ ์สิทธิ์สูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายสมศักดิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๕ สมาชิกสภา หมูที่ ๕ ขอรับรอง ครับ 

นางมะราวรรณ  ทบแกว  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ  ทบแกว  

สมาชิกสภา หมูที่ ๑ สมาชิกสภา หมูที่ ๑ ขอรับรอง คะ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไมมี 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน ถาไมมี ขอประกาศใหที่ประชุมทราบวา นายประสงค  ยุนสูงเนิน สมาชิก  

ประธานสภา สภา หมูที ่๔ ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๕ 

ขอเชิญทานสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๖ เชิญ ครับ 

นายประเทือง  กรมึสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๘         สมาชิกสภา หมูที่ ๘ ขอเสนอนางลักษิกา  โฮ สมาชิกสภา หมูที่ ๗ 

 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป    

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนท่ี ๖ 

นายสําเนา เตี้ยงสงูเนิน   ขอผูรบัรอง จํานวน ๒ ทาน ครับ  

ประธานสภา 

นายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๕        สมาชิกสภา หมูที่ ๕ ขอรับรองครับ 

นายแตม  เรงสูงเนิน  เรยีนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายแตม  เรงสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๖ สมาชิกสภา หมูที่ ๖ ขอรับรอง ครบั 



 ๑๖

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไมมี 

/นายสําเนา....... 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน ถาไมมี ขอประกาศในที่ประชมุทราบวา นางลักษิกา  โฮ สมาชิกสภา หมูที่ 7  

ประธานสภา ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๖ 

ขอเชิญทานสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๗ เชิญ ครับ 

นางลักษิกา  โฮ  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางลักษิกา  โฮ 

สมาชิกสภา หมูที่ ๗      สมาชิกสภา หมูที่ ๗ ขอเสนอนายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา หมูที่ ๘    

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป   

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๗  

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน ครับ  

ประธานสภา 

นางชวยชอบ  ครจํานงค  เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจํานงค 

สมาชิกสภา หมูที่ ๑       สมาชิกสภา หมูที่ ๑ ขอรับรองคะ 

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน  

สมาชิกสภา หมูที่ ๘    สมาชิกสภา หมูที่ ๘ ขอรับรอง ครบั 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม ครับ 

ประธานสภา 

ทีป่ระชุมสภา   ไมมี 

นายสําเนา เตี้ยงสงูเนิน  ถาไมมี ขอประกาศในที่ประชุมทราบวานายประมวล แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา  

ประธานสภา หมูที่ ๘ ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๗ ครบั 

 ผมขอประกาศใหที่ประชุมสภาแหงนี้ทราบวา มีคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสภา

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง จํานวน ๗ คน ประกอบดวย 

                             ๑. นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน   สมาชิกสภา หมูที่ ๔ 

                             ๒. นายประเทือง    กรึมสูงเนิน สมาชกิสภา หมูที่ ๘ 

                             ๓. นางมะราวรรณ    ทบแกว      สมาชิกสภา หมูที ่๑ 

                             ๔. นายชํานาญ    บัวไผ            สมาชิกสภา หมูที่ ๒ 

                             ๕. นายประสงค    ยนุสูงเนิน  สมาชิกสภา หมูที ่๔ 



 ๑๗

                             ๖. นางลักษิกา    โฮ     สมาชิกสภา หมูที่ ๗ 

                             ๗. นายประมวล    แสงรัศมีเพ็ญ  สมาชิกสภา หมูที่ ๘ 

                    - ลําดับตอไปที่ประชุมสภาจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตติอ 

คณะกรรมการแปรญัตต ิขอเชญิสมาชิกสภาไดเสนอครับ  

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน    ขอเสนอการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ  

สมาชิกสภา หมูที่ ๔     แปรญัตติไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง เริ่มตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันท่ี ๙ สิงหาคม  

๒๕๖๓ จนถึงวันที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

/นายสําเนา...... 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน ครับ 

ประธานสภา  

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ผมนายประเทือง กรึมสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมูที่ ๘  สมาชิกสภา หมูที่ ๘  ขอรบัรองครบั 

นางมะราวรรณ  ทบแกว  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางมะราวรรณ  ทบแกว 

สมาชิกสภา หมูที่ ๑ สมาชิกสภา หมูที่ ๑  ขอรับรองคะ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา  ไมม ี

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมี ผมขอมตทิีป่ระชุมสภา เห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร  

ประธานสภา ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง เริ่มตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ 

น. ของวันที่๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

ขอมติที่ประชุม ครับ 

ที่ประชมุสภา   เห็นชอบ  ๑๔ เสยีง 

  งดออกเสียง    ๑ เสียง 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  ผูบริหาร หรือสมาชิกสภาทานใด จะขอยื่นคําแปรญัตติตอประธาน 

ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติ ไมนอยกวา  ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. 

ของวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

และผมขอเชิญประชุมสภาครั้งตอไป เพ่ือพิจารณางบประมาณในวาระ ๒ และ ๓ 

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 - ลําดับตอไปขอเชิญเลขานุการสภา แจงกําหนดนัดประชุม เพื่อเลือกประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 



 ๑๘

นางสมจิตร ธรรมมา ดิฉัน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ 

เลขานุการสภา รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓        

เวลา ๑๕.๓๐ น.  

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง โดยพรอมเพรียงกัน

คณะกรรมการแปรญัตติ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อื่น ๆ 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกสภาหรือผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องจะสอบถามหรือเสนอแนะ  

ประธานสภา  ขอเชิญครับ 

นางสมจิตร  ธรรมมา ขอเชิญรวมพิธีถวายเพลพระในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น.  

เลขานุการสภา  ณ อาคารอเนกประสงค อบต.โคงยาง 

 

 

/นายสําเนา... 

 

นายสําเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกทานใด หรือผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม 

ประธานสภา  ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทานทีม่าประชุมโดยพรอมเพรยีงกันในวันนีข้อปดประชุม 

   สภาครับ      

ปดประชุมเวลา    ๑๕.๓๐ น. 

 

  ลงชื่อ    สมจิตร ธรรมมา     ผูจดรายงานการประชุม 

           (นางสมจิตร ธรรมมา) 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว 

 

   ลงชื่อ   ประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  

    (นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
 

   ลงชื่อ    ประเทือง กรึมสูงเนิน   

    (นายประเทือง กรึมสูงเนิน) 



 ๑๙

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

 

   ลงชื่อ      มณนิชา  เคลือ่นสูงเนิน 

    (นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

 

  

  


