
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    

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

สมาชิกผู้มาประชุม  จ านวน  ๑๕  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 

๑ นายส าเนา        เตี้ยงสูงเนิน ประธานสภา อบต. ส าเนา        เตี้ยงสูงเนิน 

๒ นายช านาญ      บัวไผ ่ รองประธานสภา อบต. ช านาญ      บัวไผ ่

๓ นางสมจิตร       ธรรมมา เลขานุการสภา อบต. สมจิตร       ธรรมมา 

๔ นางช่วยชอบ     ครจ านงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ช่วยชอบ     ครจ านงค ์

๕ นางมะราวรรณ์  ทบแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ มะราวรรณ์  ทบแก้ว 

๖ นางพุ่มพวง       ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ พุ่มพวง      ฉัตรสูงเนิน 

๗ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ มณนิชา     เคลื่อนสูงเนิน 

๘ นายประสงค์      ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ ประสงค์    ยุนสูงเนิน 

๙ นายมานัด         เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ มานัด       เตีย้งสูงเนิน 

๑๐ นายสมศักดิ์       สิทธิ์สูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สมศักดิ์     สิทธิ์สูงเนิน 

๑๑ นายประสิทธิ์     คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ประสิทธิ์    คลังสูงเนิน  

๑๒ นายแต้ม          เร่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ แต้ม         เร่งสูงเนิน 

๑๓ นางลักษิกา       โฮ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ลักษิกา      โฮ 

๑๔ นางทวี            หวัดสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ทวี           หวัดสูงเนิน   

๑๕ นายประมวล     แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ ประมวล    แสงรัศมีเพ็ญ 

๑๖ นายประเทือง    กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ ประเทือง    กรึมสูงเนิน 
 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๗  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. ณรงค์      เตี้ยงสูงเนิน 

๒ นายฟุต   เนมขุนทด รองนายก อบต. ฟุต         เนมขุนทด 

๓ นายประกอบ  ถินสูงเนิน รองนายก อบต. ประกอบ  ถินสูงเนิน 

๔ นางสาวรัตนา จิรลานนท์ หัวหน้าส านักปลัด รัตนา      จิรลานนท ์

๕ นางสาวนิภา  มาปะโท ผู้อ านวยการกองคลัง นิภา        มาปะโท 

๖ นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา สมรรถชัยวัฒน์  วิลาบุตร 

๗ นายเกียรติรัตน์    จริยะกุลญาณี นายช่างโยธา เกยีรติรัตน์       จริยะกุลญาณ ี

    



 ๒ 
เริ่มประชมุเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

นางสมจิตร  ธรรมมา       บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มาประชุมพร้อมกัน จ านวน 

เลขานุการสภา ๑๕ คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโค้งยาง นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ประธานที่ประชุมจุดเทียนธูปบูชา         

พระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย วันที่ ๑๑  

ประธานสภา สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมกันปลูกต้นไม้และท าความสะอาดบริเวณ

ล าเหมอืงหว้า การแต่งกายชุดจิตอาสา (กางเกงสุภาพ) 

ระเบียบวาระท่ี ๒           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  ครั้งที่แล้ว  

 การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไมค่รับ 

ประธานสภา    

ที่ประชุมสภา  ไม่มี  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 

ประธานสภา   เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครับ 

มติที่ประชุมสภา      รับรอง     ๑๔  เสียง    

     งดออกเสียง               ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางแถลงงบประมาณการรายรับ-   

ประธานสภา รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ  

นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง และสมาชิกสภาฯ   

นายก อบต.โค้งยาง ทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การ

บริหารส่ วนต าบลโค้งยาง  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่ าน

ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ดังต่อไปนี้ 



 ๓ 
 ๑.   สถานะการคลัง  

 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ณ วันที่  ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร         จ านวน  ๔๓,๒๘๗,๒๗๗.๑๒ บาท 

/๑.๑.๒  เงินสะสม... 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม                 จ านวน  ๒๑,๒๙๖,๔๙๙.๓๒ บาท 

 ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๑๕,๐๙๓,๘๗๔.๓๐  บาท 

 ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน  ๐  โครงการ รวม  ๐ บาท 

 ๑.๑ .๕  รายการที่ ได้กัน เงินไว้ โดยยั งไม่ ได้ก่อหนี้ ผูก พัน  จ านวน            

๕ โครงการ รวม ๒๔๐,๐๕๕.๐๐ บาท  

 ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน  ๐.๐๐ บาท 

๒.  การบริหารงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที ่ ๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

(1) รายรับจริง จ านวน ๒๐,๗๗๓,๕๕๑.๙๕ บาท ประกอบด้วย 

     หมวดภาษีอากร   จ านวน                 ๒๐๐.๐๐ บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน    ๘๕,๖๖๗.๐๐  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน           ๒๗๙,๗๕๐.๙๘ บาท 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน      ๐.๐๐  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จ านวน               ๙,๒๗๐.๐๐ บาท 

หมวดรายได้จากทุน        จ านวน               ๓,๕๘๕.๐๐  บาท 

หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน       ๑๑,๒๘๖,๒๐๘.๙๗ บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป        จ านวน         ๙,๑๐๘,๘๗๐.๐๐ บาท                  

(๒) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  ๑๐๙,๓๙๑.๐๐ บาท 

(๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๑๕,๔๔๒,๙๖๘.๙๔ ประกอบด้วย 

 งบกลาง         จ านวน        ๕,๓๗๐,๐๗๘.๙๐ บาท 

 งบบุคลากร        จ านวน        ๖,๖๕๑,๔๖๔.๐๐ บาท 

 งบด าเนินงาน        จ านวน        ๑,๗๑๕,๑๖๖.๐๔ บาท 

 งบลงทุน        จ านวน        ๑,๔๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท 

 งบรายจ่ายอื่น        จ านวน            ๐.๐๐  บาท 

 งบเงินอุดหนุน            จ านวน           ๒๐๖,๖๖๐.๐๐  บาท 

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

             จ านวน         ๑๐๙,๓๙๑.๐๐   บาท 

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน      ๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 



 ๔ 
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน          ๐.๐๐   บาท 

 (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จ านวน                 ๐.๐๐   บาท 

 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ด้านบริหารทั่วไป 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน       ๘,๘๑๑,๔๖๕.๐๐ บาท 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน         ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

   แผนงานการศึกษา        จ านวน       ๒,๗๒๐,๖๙๐.๐๐ บาท 

/แผนงานสาธารณสุข... 

   แผนงานสาธารณสุข        จ านวน          ๕๐๗,๐๘๐.๐๐ บาท 

   แผนงานสังคมสงเคราะห์        จ านวน             ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน        จ านวน           ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน       ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

   จ านวน          ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ด้านการเศรษฐกิจ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน       ๔,๓๘๘,๐๖๐.๐๐ บาท 

                                          แผนงานการเกษตร   จ านวน        ๑,๒๐๒,๙๔๐.๐๐ บาท 

  ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง   จ านวน        ๗,๔๖๑,๖๖๕.๐๐ บาท 

     งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    ๒๖,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                             ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ดังนี้  

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   ๒๖,๐๙๐,๐๐๐บาท แยกเป็น 

 รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร     รวม    ๑๖,๔๐๐    บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง        จ านวน       ๑๖,๔๐๐  บาท 

        ภาษปี้าย                              จ านวน            ๒๐๐  บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม  ๑๑๑,๑๐๐ บาท 

   ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับในอนุญาตการขายสุรา  จ านวน           ๕๐๐ บาท 

                           ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร     จ านวน         ๒,๐๐๐ บาท    

                                     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย 



 ๕ 
  อาหารหรือสะสมอาหาร   จ านวน            ๕๐๐  บาท 

      ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

           จ านวน            ๑๐๐ บาท 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์        จ านวน            ๕๐๐ บาท 

  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ    จ านวน        ๒,๐๐๐ บาท 

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน         ๑,๕๐๐ บาท 

                           ค่าปรบัการผิดสัญญา              จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรอืมูลฝอย  

                      จ านวน          ๑,๐๐๐ บาท 

                          ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ    จ านวน            ๕๐๐  บาท     

  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน        ๕๐๐  บาท 

                          ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร    จ านวน           ๕๐๐  บาท 

         ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ        จ านวน        ๑,๐๐๐  บาท 

/หมวดรายได้... 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            รวม        ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

    ดอกเบี้ย     จ านวน     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม          ๓๒,๐๐๐ บาท 

    ค่าจ าหน่ายเศษของ      จ านวน         ๒,๐๐๐  บาท 

    ค่าขายแบบแปลน    จ านวน       ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                   รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ    จ านวน       ๑๐,๐๐๐ บาท 

   หมวดรายได้จากทุน    รวม            ๕,๐๐๐ บาท 

        ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   รวม        ๕,๐๐๐  บาท 

                              รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร             รวม   ๑๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท 

  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     จ านวน     ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ        จ านวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท                              

 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ          จ านวน  ๑,๒๖๐,๐๐๐  บาท 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จ านวน       ๖๔,๐๐๐  บาท 

 ภาษีสรรพสามิต    จ านวน   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ค่าภาคหลวงแร่    จ านวน       ๓๒,๐๐๐  บาท 

                                   ค่าภาคหลวงปิโตเลียม    จ านวน       ๒๔,๐๐๐  บาท 

 



 ๖ 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      

       จ านวน     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     รวม   ๑๐,๕๔๕,๕๐๐ บาท 

                        เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน  

                 จ านวน ๑๐,๕๔๕,๕๐๐ บาท 

        ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๙๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุน แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

           งานบริหารทั่วไป    รวม    ๗,๐๗๙,๑๖๕ บาท 

          งบบุคลากร     รวม     ๕,๒๕๙,๑๖๕  บาท 

                  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   รวม ๒,๒๒๕,๕๒๐  บาท 

                   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม ๓,๐๓๓,๖๔๕  บาท 

              งบด าเนินงาน     รวม ๑,๗๔๐,๐๐๐  บาท 

                   ค่าตอบแทน    รวม    ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

                            ค่าใช้สอย    รวม ๑,๑๑๐,๐๐๐  บาท 

        ค่าวัสดุ     รวม    ๓๑๕,๐๐๐  บาท 

                            ค่าสาธารณูปโภค    รวม    ๑๓๕,๐๐๐  บาท 

              งบลงทุน     รวม      ๘๐,๐๐๐  บาท 

                   ค่าครุภัณฑ์    รวม      ๘๐,๐๐๐  บาท 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม          ๓๐,๐๐๐ บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม      ๑๐,๐๐๐  บาท 

                   ค่าใช้สอย    รวม        ๑๐,๐๐๐  บาท 

 งบรายจ่ายอืน่     รวม      ๒๐,๐๐๐  บาท 

     รายจ่ายอืน่    รวม        ๒๐,๐๐๐  บาท 

             งานบริหารงานคลัง     รวม     ๑,๗๐๒,๓๐๐ บาท 

                    งบบุคลากร     รวม  ๑,๑๖๙,๓๐๐ บาท 

                        เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม  ๑,๑๖๙,๓๐๐ บาท 

                    งบด าเนินงาน     รวม    ๕๐๓,๐๐๐  บาท 

    ค่าตอบแทน    รวม      ๘๕,๐๐๐  บาท 

                        ค่าใช้สอย    รวม    ๓๒๑,๐๐๐  บาท 

                        ค่าวัสดุ     รวม      ๙๐,๐๐๐  บาท 

    ค่าสาธารณูปโภค    รวม        ๗,๐๐๐  บาท 



 ๗ 
                    งบลงทุน     รวม    ๓๐,๐๐๐  บาท 

                        ค่าครุภัณฑ์    รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

               งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม    ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

                    งบด าเนินงาน     รวม   ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

                        ค่าตอบแทน    รวม     ๒๐,๐๐๐  บาท 

    ค่าใช้สอย    รวม   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

               งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      รวม    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

           งบด าเนินงาน     รวม     ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

    ค่าใช้สอย     รวม     ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

    ค่าวัสด ุ     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

  

แผนงานการศึกษา 

              งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม    ๑,๕๗๓,๐๐๐  บาท 

งบบุคลากร     รวม ๑,๒๗๘,๐๐๐  บาท 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม ๑,๒๗๘,๐๐๐  บาท 

งบด าเนินงาน     รวม   ๒๙๕,๐๐๐  บาท 

    ค่าตอบแทน     รวม   ๑๑๐,๐๐๐  บาท 

    ค่าใช้สอย     รวม     ๙๕,๐๐๐  บาท 

                         ค่าวัสด ุ     รวม     ๗๐,๐๐๐  บาท 

    ค่าสาธารณูปโภค    รวม     ๒๐,๐๐๐  บาท 

               งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม ๑,๑๔๗,๖๙๐ บาท 

งบด าเนินงาน     รวม   ๖๕๕,๑๙๐  บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม  ๓๐๐,๙๙๐  บาท 

                        ค่าวัสด ุ     รวม   ๓๕๔,๒๐๐  บาท 

                     งบลงทุน     รวม        ๒๐,๕๐๐  บาท 

                          ค่าครภุณัฑ์                 รวม       ๒๐,๕๐๐  บาท 

งบเงินอุดหนุน      รวม ๔๗๒,๐๐๐  บาท 

                         เงินอุดหนุน     รวม ๔๗๒,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 



 ๘ 
แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   รวม  ๑๖๔,๐๐๐ บาท 

 งบด าเนินงาน     รวม  ๑๖๔,๐๐๐  บาท 

     ค่าตอบแทน                      รวม       ๑๔๔,๐๐๐ บาท 

                          ค่าใช้สอย     รวม    ๒๐,๐๐๐  บาท 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รวม      ๓๔๓,๐๘๐  บาท 

       งบด าเนินงาน     รวม   ๑๘๓,๐๘๐ บาท 

           ค่าใช้สอย     รวม        ๑๐๘,๐๘๐ บาท 

           ค่าวัสดุ     รวม      ๗๕,๐๐๐ บาท 

    งบเงินอุดหนุน    รวม    ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม     ๓๐,๐๐๐  บาท 

             งบด าเนินงาน     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

                            ค่าใช้สอย     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน     รวม   ๖๓,๑๐๐  บาท 

      งบลงทุน     รวม        ๖๓,๑๐๐  บาท 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม   ๖๓,๑๐๐  บาท 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม     ๘๐,๐๐๐  บาท 

      ค่าใช้สอย        รวม        ๘๐,๐๐๐ บาท  

 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน  รวม       ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

    งบด าเนินงาน     รวม    ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

                             ค่าใช้สอย     รวม    ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

 

                                    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ    รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

    งบด าเนินงาน     รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

        ค่าใช้สอย     รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

/งานศาสนา... 

                             งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม    ๑๔๕,๐๐๐ บาท 



 ๙ 
                        งบด าเนินงาน              รวม  ๑๔๕,๐๐๐ บาท 

       ค่าใช้สอย     รวม    ๑๔๕,๐๐๐ บาท 

 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม  ๑,๔๔๔,๓๖๐ บาท 

                        งบบุคลากร     รวม   ๙๗๒,๓๖๐ บาท 

                           เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)   รวม    ๙๗๒,๓๖๐ บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม    ๔๗๒,๐๐๐ บาท 

       ค่าตอบแทน    รวม    ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

                            ค่าใช้สอย     รวม    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

       ค่าวัสด ุ     รวม    ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

       ค่าสาธารณูปโภค    รวม        ๒,๐๐๐  บาท 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   รวม  ๒,๙๔๓,๗๐๐   บาท 

          งบลงทุน     รวม     ๒,๙๔๓,๗๐๐   บาท 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม     ๒,๙๔๓,๗๐๐   บาท 

 

                                          แผนงานการเกษตร 

                   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม    ๑,๐๑๗,๙๔๐  บาท 

งบบุคลากร    รวม  ๕๔๒,๙๔๐  บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม  ๕๔๒,๙๔๐  บาท 

งบด าเนินงาน    รวม  ๔๔๕,๐๐๐  บาท 

   ค่าตอบแทน    รวม    ๔๐,๐๐๐   บาท 

   ค่าใช้สอย    รวม  ๓๔๕,๐๐๐   บาท 

   ค่าวัสดุ    รวม    ๖๐,๐๐๐   บาท 

งบลงทุน    รวม         ๓๐,๐๐๐  บาท 

   ค่าครุภัณฑ์    รวม         ๓๐,๐๐๐  บาท 

                    งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   รวม      ๑๘๕,๐๐๐  บาท 

งบด าเนินงาน    รวม       ๑๘๕,๐๐๐  บาท 

   ค่าใช้สอย    รวม  ๑๘๕,๐๐๐  บาท 

    งบกลาง     รวม   ๗,๔๖๑,๖๖๕  บาท 

   งบกลาง    รวม    ๗,๔๖๑,๖๖๕  บาท 



 ๑๐ 
ส าหรับการชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔  ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ก็ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้

ทุกท่านแล้วครับ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโค้งยางได้แถลงและชี้แจงรายละเอียด 

ประธานสภา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนที่จะรับ

หลักการมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามโครงการคลองสวยน้ าใส เวลาด าเนินการจะด าเนินการ 

   เป็นช่วง ๆ ได้หรือไม ่

นางสมจิตร  ธรรมมา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

ปลัด อบต.  นางสมจิตร  ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ขอชี้แจงประเด็นค าถาม  

จะด าเนินการตามสภาพพ้ืนที ่เป็นจุดที่มีปัญหาคะ 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามการตั้งงบประมาณต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 

                 กรณีไม่มีคนครองต้องตั้งงบฯหรือไม ่  

นางสมจิตร  ธรรมมา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

ปลัด อบต.  นางสมจิตร  ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ขอชี้แจงประเด็นค าถาม  

   ต้องตั้งงบฯ ตามแผนอัตราก าลังคะ       

นางพุ่มพวง  ฉัตรสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางพุ่มพวง  ฉัตรสูงเนิน  

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอเรียนถามเรื่องการตั้งงบประมาณในการรังวัดที่ กรณีท่ีมี        

ข้อพิพาทที่ของเจ้าของที่คนละฝั่งคลองสามารถใช้งบประมาณตัวนี้ได้หรอืไม ่

นางสมจิตร  ธรรมมา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

ปลัด อบต.  นางสมจิตร  ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ขอชี้แจงประเด็นค าถาม  

   กรณีข้อพิพาทส่วนบุคคลไม่สามารถใช้งบประมาณได้คะ      

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุม สภา                  ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน      ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ด้วยครับ 

ประธานสภา 

มติทีป่ระชุมสภา             รับหลักการ ๑๔   เสียง  (รับหลักการเวลา ๑๔.๔๕ น.) 

                              ไม่รับหลักการ   ๐    เสียง 

                              งดออกเสียง         ๑    เสียง 



 ๑๑ 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

ประธานสภา  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนต่อไป ครับ 

นางสมจิตร ธรรมมา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

เลขานุการสภา ท่านดิฉันขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ญัตติร่าง

ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 

พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค า

แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย วรรคสองภายในระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติที่สภาก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร

จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปร

ญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ ๔๕  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 

และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า

ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น     

ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ตามท่ีเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาทุกท่าน  

ประธานสภา ได้รับทราบไปแล้วนั้นมีสมาชิกสภาท่านใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจสอบถามได้ ครับ 
 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภา  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เชิญครับ 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมณนิชา เคลื่อน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ สูงเนิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน       

๗ คน คะ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอผู้รบัรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

ประธานสภา     

นางช่วยชอบ  ครจ านงค์    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ดิฉัน นางช่วยชอบ  ครจ านงค์    

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑     สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑  ขอรับรอง คะ     



 ๑๒ 
นางมะราวรรณณ์  ทบแก้ว  เรียนทา่นประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางมะราวรรณณ์     

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑   ทบแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่  ๑ ขอรับรอง คะ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง จ านวน    

๗  คน ครับ 

-ล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภา เสนอรายชื่อที่ตน 

เห็นสมควร โดยเสนอคนละ ๑ ชื่อ และมีผู้รับรอง ๒ ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภา 

เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑  ครับ 

นางพุ่มพวง  ฉัตรสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางพุ่มพวง  ฉัตรสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๒  ขอเสนอ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  สมาชิกสภา   

หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

ประธานสภา 

นายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์  สิทธิ์สูง 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕  เนิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕   ขอรับรอง ครับ 

นางลักษิกา  โฮ            เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางลักษิกา โฮ         

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗      สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ขอรับรอง คะ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา  ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ถ้าไม่มี ขอประกาศให้ที่ประชุมสภา ทราบว่า นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน   

ประธานสภา สมาชิกสภา หมู่ที่  ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑ ครับ  

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัต ติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๒ เชิญ ครับ 

 

 



 ๑๓ 
นางช่วยชอบ  ครจ านงค์   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางช่วยชอบ  ครจ านงค์        

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑  ขอเสนอ นายประเทือง กรึมสูงเนิน สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘     

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คนที่ ๒ คะ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ  

ประธานสภา   

นางพุ่มพวง  ฉัตรสูงเนิน เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉนันางพุ่มพวง  ฉัตรสูง 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ เนิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง คะ 

นายมานดั  เตี้ยงสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายมานัด  เตี้ยงสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง ครับ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ถ้าไม่มี ขอประกาศให้ที่ประชุมสภาทราบว่า นายประเทอืง  กรึมสูงเนิน  

ประธานสภา สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘  ได้รับคัดเลือก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คนที่ ๒    

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๓ เชิญ ครับ 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวมณนิชา 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนางมะราวรรณ์ ทบแก้ว  

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๓ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

ประธานสภา 

นายแต้ม  เร่งสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายแต้ม  เร่งสูงเนิน   

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง ครับ 

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายประเทือง    สมาชิกสภา 

หมู่ที่ ๘ กรึมสูงเนิน    สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง ครับ   

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 



 ๑๔ 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถ้าไม่มี ขอประกาศในที่ประชุมทราบว่า นางมะราวรรณ์  ทบแก้ว 

ประธานสภา สมาชิกสภา หมู่ที่  ๑ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๓ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๔ เชิญ ครับ 

นางมะราวรรณ์  ทบแก้ว  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางมะราวรรณ์  ทบแก้ว     

สมาชิกสภา หมู่ที ่๑  สมาชิกสภา หมู่ที่  ๑  ขอเสนอนายช านาญ  บัวไผ่ สมาชิกสภา หมู่  ๒ เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๔ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

ประธานสภา 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวมณนิชา   

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอรับรอง คะ 

นายแต้ม  เร่งสูงเนิน เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายแต้ม  เร่งสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง ครบั 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ถ้าไม่มี ขอประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า นายช านาญ บัวไผ่  สมาชิกสภา 

ประธานสภา           หมู่ที่ ๒ ได้รับคัดเลือกเปน็คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๔  

-ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๕ เชิญ ครับ 

นายแต้ม  เร่งสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทกุท่านผมนายแต้ม  เร่งสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ สมาชิกสภา หมูที่ ๖ ขอเสนอนายประสงค ์  ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี่ ๔  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๕  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ  

ประธานสภา 

นายสมศักดิ์ สิทธิ์สูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง ครับ 

นางมะราวรรณ์  ทบแก้ว  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางมะราวรรณ์  ทบแก้ว  

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง คะ 



 ๑๕ 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภาทา่นใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ถ้าไม่มี ขอประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า นายประสงค ์  ยุนสูงเนิน สมาชิก  

ประธานสภา สภา หมู่ที ่๔ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๕ 

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๖ เชิญ ครับ 

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘         สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ขอเสนอนางลักษิกา  โฮ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ 

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี    

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๖ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ  

ประธานสภา 

นายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕        สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ 

นายแต้ม  เร่งสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายแต้ม  เร่งสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง ครบั 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ถ้าไมม่ี ขอประกาศในที่ประชุมทราบว่า นางลักษิกา  โฮ สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  

ประธานสภา ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๖ 

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๗ เชิญ ครับ 

นางลักษิกา  โฮ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉนันางลักษิกา  โฮ 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗      สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘    

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที ่๗  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ  

ประธานสภา 

 



 ๑๖ 
นางช่วยชอบ  ครจ านงค์  เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางช่วยชอบ  ครจ านงค ์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑       สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ขอรับรองคะ 

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน  

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘    สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง ครบั 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ครับ 

ประธานสภา 

ทีป่ระชุมสภา   ไมมี่ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถ้าไม่มี ขอประกาศในที่ประชุมทราบว่านายประมวล แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา  

ประธานสภา หมู่ที่ ๘ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๗ ครบั 

 ผมขอประกาศให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ทราบว่า มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 

                             ๑. นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน   สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ 

                             ๒. นายประเทือง    กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ 

                             ๓. นางมะราวรรณ์    ทบแก้ว      สมาชิกสภา หมู่ที ่๑ 

                             ๔. นายช านาญ    บัวไผ่            สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ 

                             ๕. นายประสงค ์   ยุนสูงเนิน  สมาชิกสภา หมูท่ี ่๔ 

                             ๖. นางลักษิกา    โฮ     สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ 

                             ๗. นายประมวล    แสงรัศมีเพ็ญ  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ 

                    - ล าดับต่อไปที่ประชุมสภาจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 

คณะกรรมการแปรญัตต ิขอเชญิสมาชิกสภาได้เสนอครับ  

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน    ขอเสนอการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ  

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔     แปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันที่ ๙ สิงหาคม  

๒๕๖๓ จนถึงวันที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

ประธานสภา  

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมนายประเทือง กรึมสูงเนิน 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘  ขอรับรองครบั 

นางมะราวรรณ์  ทบแกว้  เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ดิฉันนางมะราวรรณ์  ทบแก้ว 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑  ขอรับรองคะ 

 

 



 ๑๗ 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา  ไม่มี 

นายส าเนา เต้ียงสูงเนิน  ถ้าไม่มี ผมขอมตทิีป่ระชุมสภา เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร  

ประธานสภา ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 

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

ขอมติที่ประชุม ครับ 

ที่ประชุมสภา   เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 

  งดออกเสียง    ๑ เสียง 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาท่านใด จะขอยื่นค าแปรญัตติต่อประธาน 

ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า  ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 

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

และผมขอเชิญประชุมสภาครั้งต่อไป เพ่ือพิจารณางบประมาณในวาระ ๒ และ ๓ 

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 - ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภา แจ้งก าหนดนัดประชุม เพ่ือเลือกประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นางสมจิตร ธรรมมา ดิฉัน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

เลขานุการสภา รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญั ตติ ในวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓        

เวลา ๑๕.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค่งยาง โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการแปรญัตติ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องจะสอบถามหรือเสนอแนะ  

ประธานสภา  ขอเชิญครับ 

นางสมจิตร  ธรรมมา ขอเชิญร่วมพิธีถวายเพลพระในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น.  

เลขานุการสภา  ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โค้งยาง 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกทา่นใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ 

ประธานสภา  ถ้าไม่มผีมขอขอบคุณทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกันในวันนี้ขอปิดประชุม 

   สภาครับ  

     



 ๑๘ 
ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๓๐ น. 

 

  ลงชื่อ    สมจิตร ธรรมมา     ผู้จดรายงานการประชุม 

           (นางสมจิตร ธรรมมา) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

   ลงชื่อ   ประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  

    (นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
 

   ลงชื่อ    ประเทือง กรึมสูงเนิน   

    (นายประเทือง กรึมสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

 

   ลงชื่อ      มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 

    (นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

 

  

  


