
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ประจําป  2562  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   9  สิงหาคม  2562    เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 
 

ผูมาประชุม 

  1.  นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อบต. 

2.  นายประเทือง  ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 

3.  นายหาญ  ชาคม   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

4.  นายไสว  กลาสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นายสมพงษ  สุดจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

6.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

  7.  นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

8.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 

 9.  นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6  

10. นายวีระ    ขํามะลัง   สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

11. นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

12. นางชุติมา  บัวแกว   สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

13. นางวารี  สุขประจบ  สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

  14. นายสมคิด  วิเศษรอด  สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

  15. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9   

16.นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

17. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

18. นายบุญกอง  คะรํา   สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

19. นายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. ม. 11  

 20. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

21. นายมานพ  เบิ่งขุนทด  สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

22. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13 

23. นายประวัต ิ  พรมบุตร  สมาชิกสภา อบต. ม. 14 

   24. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

   25. นายเสียน  เลื่อนกระโทก   สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

26. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายสดุดี   ศรีสุวรรณ     รองประธานสภา อบต.  ลาประชุม 

2. นายสุรศักดิ์  เพียซาย        สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ลาประชุม 

3. นางสาวยุภา  บุญจันทร      สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต. 

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

  3.  นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต 

4.  นายวงศวริศ   เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต.  

  5.  นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก  ผูอํานวยการกองคลัง 

  6.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 

   7.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด   

8.  นางสาวณัฐกานต บางกระ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

     

    ผูเขาประชุม     จํานวน  26  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    3  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน    8    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          คน 

     

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น. 
 

         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกได 

มาครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภา อบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 

ประจาํป  2562 ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบยีบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาว  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ประจําป 2562  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     
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มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ประจําป 2562  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562    

(เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 



 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ     

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา   

4.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการขอเชิญทานนายกฯ  แถลงตอท่ีประชุมครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

 

ทานประธานสภา ฯ  และสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตาํบลหนองหญาขาว 

               บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  จะไดเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวอีกคร้ังหนึ่ง       

ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว    จึงขอแถลงใหทาน

ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง     ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563     ดังตอไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 

              ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว จํานวน  

47,544,000  บาท     โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง    จะไดมีการ

จัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว   

จํานวน 47,544,000 บาท     ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ    ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน      ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํา

งบประมาณแบบสมดุล    ( รายจายเทากับรายรับ )        นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวน

ตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยูประมาณ  9,877,191.99  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน 

                 ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด

เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ  ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ 

ตามกฎหมายก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณ

รายจายไวครบถวนทุกรายการ 

         2.1  รายรับ    ปงบประมาณ 2563       ประมาณการไว รวมทั้งสิน้  47,544,000   บาท 
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 รายรับ รับจริง 

ป 2561 

ประมาณการ 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ก. รายไดภาษีอากร 24,780,481.06 20,625,000 23,729,000 



1.  หมวดภาษีอากร 24,780,481.06 20,625,000 23,729,000 

1.1  ภาษีบํารุงทองท่ี 83,769.85 40,000 70,000 

1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 333,801.00 300,000 300,000 

1.3  ภาษีปาย 36,142.00 35,000 39,000 

1.4  ภาษีสรุา - 2,000,000 - 

1.5  ภาษีสรรพสามิต 7,934,457.02 5,000,000 8,000,000 

1.6  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 723,318.17 500,000 500,000 

1.7  ภาษีมลูคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 9,991,130.79 8,000,000 9,500,000 

1.8  ธุรกิจมลูคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได 4,669,407.67 4,000,000 4,200,000 

1.9  ธุรกิจเฉพาะ 224,695.33 100,000 200,000 

1.10  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติ

กรรมท่ีดิน 

607,930.00 500,000 500,000 

1.11  คาภาคหลวงแร 114,027.14 50,000 100,000 

1.12  คาภาคหลวงปโตรเลยีม 61,802.09 100,000 50,000 

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 835,679.79 775,000 775,000 

     1.  หมวดคาธรรมเนยีมคาปรบัใบอนญุาต 407,119.30 375,000 375,000 

     1.1คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 160.00 500 500 

1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ

พนัน 

135.80 - - 

1.3 คาธรรมเนียมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

4,350.00 3,500 3,500 

1.4 คาปรับการผิดสัญญา 399.00 1,000 1,000 

1.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทาง

บก 

200.00 500 500 

    1.6  คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ 3,000.00 2,000 2,000 
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     1.9  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                        4,118.00 3,000 3,000 



1.8  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการเก็บและขน

ขยะมูลฝอย 

387,700 360,000 360,000 

1.9 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขาย

สุรา 

3,346.50 1,000 1,000 

1.10  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,500.00 1,500 1,500 

1.11  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 10.00 1,000 1,000 

1.12  คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 1,000 1,000 

1.13  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย

สาธารณสุข 

200.00 - - 

 

รายรับ รับจริง 

ป 2561 

ประมาณการ 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

     2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 275,318.99 300,000 300,000 

     2.1  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 275,318.99 300,000 300,000 

     3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย 

- -  

     4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 153,241.50 100,000 100,000 

     4.1  คาขายแบบแปลน 17,000.00 - - 

     4.2  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 136,241.50 100,000 100,000 

ค. รายไดจากทุน - - - 

รวมเงินรายได (ไมรวมเงินอุดหนุน) 25,616,160.85 21,400,000 24,500,000 

ง.  เงินชวยเหลือ 23,426,008.96 27,390,000 23,040,000 

     1.  หมวดเงินอุดหนุน 23,426,008.96 27,390,000 23,040,000 

     1.1  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,185,731.00 6,000,000 2,700,000 

     1.2  อาหารเสรมิ  (นม)  เด็กปฐมวัย 214,686.00 298,000 300,000 

     1.3  อาหารเสรมิ  (นม)  เด็กประถมศึกษา 1,427,613.96 1,650,000 1,900,000 

     1.4  อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 641,000.00 650,000 650,000 
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      1.5  อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 3,403,360.00 3,500,000 3,500,000 

     1.6  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 36,000.00 40,000 20,000 

     1.7  โครงการสรางหลักประกันดานราย

ไดแกผูสูงอายุ  (เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) 

8,283,600.00 10,887,000    10,000,000   

     1.8  โครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง

สังคมใหแกผูพิการ  (เบ้ียยังชีพผู

พิการ) 

1,831,200.00 2,900,000   2,300,000   

     1.9  โครงการพระราชดํารดิานสาธารณสุข 300,000.00 300,000 300,000 

     1.10  ขับเคลื่อนโครงการสตัวปลอดโรคฯ 57,480.00 30,000 50,000 

     1.11   อุดหนุนการสํารวจขอมูลสตัว 5,748.00 20,000 5,000 

     1.12  สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน

ของ ศพด. (รายหัว) 

214,686.00 300,000 300,000 

     1.13  สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาของ ศพด. (คาหนังสือเรียน ฯลฯ) 

- 200,000 200,000 

 
  

รายรับ รับจริง 

ป 2561 

ประมาณการ 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

       1.14  คาตอบแทน  ศพด. 789,990.00 600,000 800,000 

       1.15  ทุนการศึกษา  ศพด. 15,000.00 15,000 15,000 

รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น 49,042,679.81 48,790,000 47,544,000 

 

3.  ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป 

              ในปงบประมาณ พ.ศ.  2563   ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ

ฉบับเพ่ิมเตมิ โดยเปนไปตามแผนงานและข้ันตอนตามระเบียบกฎหมาย     ซึ่งไดปฏิบัติทันตามกําหนดเวลา  

จนทําใหไมมภีาระผูกพันในการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอไป 
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ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายพิชาติ  จงชิดกลาง  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  5  ครับ 

นายชัชวาลย ขอสีกลาง

สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายชัชวาลย ขอสีกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 

ผมขอสอบถาม1.การตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2563  ทําไมถึงตั้งงบประมาณนอยกวา

ปงบประมาณ  2562   2. ขอสอบถามการตั้งงบประมาณซ้ือเครื่องพิมพของสํานักปลัด  กอง

คลัง  ราคา 9,000  บาท เทากัน  แตกองการศึกษา  ตั้งไว 8,900  บาท  ผมอยากทราบวา

ทําไมถึงราคาไมเทากันครับ 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ ทานนายก อบต. หนองหญาขาว ตอบขอซักถาม 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกทุกทาน  ผมขอตอบขอซักถาม  1.  ในการต้ัง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563  ท่ีต่ํากวาปท่ีแลวเพราะไดรับเงินอุดหนุนลดลง

จากปท่ีแลวครับ  2. การจัดซ้ือเครื่องพิมพของสํานักปลัด กองคลัง  ราคาไมเทากัน  เพราะ

คุณสมบัติแตกตางกันครับ   

ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายพิชาติ  จงชิดกลาง  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  5  ครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  

ผมขอสอบถามรางขอบัญญัติหนา 42 โครงการจางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กผูดอยโอกาส  ยากไร  

ฐานะยากจน   ตั้งไว 600,000  บาท  เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว ผมอยากทราบวาปนี้ทําไมเราตั้งไว

มากกวาปท่ีแลวครับ 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ  นางจิดาภา  พงษพิมาย  นักวิชาการศึกษา  รักษาการผูอํานวยการกองการศึกษา  

ตอบขอซักถามครับ 

นางจิดาภา พงษพิมาย 

นักวิชาการศึกษา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันขอตอบขอ

ซักถามโครงการจางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กผูดอยโอกาส  ยากไร  ฐานะยากจน   ตั้งไว 

600,000  บาท  เพ่ิมข้ึนเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราไมมีการปดเทอมแลวจํานวนวันใน

การรับสงเด็กเล็กจึงเพ่ิมข้ึน  เราจึงตองตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึนคะ   

ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ   เม่ือไมมีขอสงสัย  ผมจะขอมติท่ี

ประชุมวาเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ในวาระท่ี  1 หรือไม 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ประธานสภา อบต.              เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติในวาระท่ี  1  แลว  ตามขอ 45  

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  วรรคสอง  

ญัตติรางขอบังคับงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ี

สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติของบประมาณนั้น  ผมขอใหสมาชิกสภาอบต.  ไดเสนอระยะในการ

แปรญัตติครับ 

นายชัชวาลย ขอสีกลาง 

สมาชิก อบต. หมู 9 

 

กราบเรียนประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกสภา  และคณะผูบริหารท่ีเคารพ    ผมขอเสนอ

ระยะเวลาในการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เปนเวลาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต  เวลา  12.30  น.  ของวันท่ี 10 สิงหาคม  

2562  ถึงเวลา  13.30  น.  ของวันท่ี  13  สิงหาคม  2560  ขอผูรับรองดวยครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู 9 

รับรอง 

นายพานิชย  ประเสริฐ 

สมาชิก อบต. หมู 11 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูรับรองถูกตองนะครับ   มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีสมาชิกเสนอ

เปนอยางอ่ืน  ท่ีประชุมไดมีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเวลาไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง  เริ่มตั้งแต  

เวลา  12.30  น.  ของวันท่ี 10 สิงหาคม  2562  ถึงเวลา  13.30  น.  ของวันท่ี  13  

สิงหาคม  2562   เม่ือท่ีประชุมไดมีมติกําหนดระยะเวลาของการแปรญัตติแลว ตามขอ 

105(3)   แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 

จะตองมีคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาสาม

คนแตไมเกินเจ็ดคน ขอใหทานสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติดวยครับ 

นายชัชวาลย ขอสีกลาง 

สมาชิก อบต. หมู 9 

ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  3  คนครับ 

ประธานสภา อบต. ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 

นางชุติมา  บัวแกว 

สมาชิก อบต.  หมู 7 

รับรอง 

นายพานิชย  ประเสริฐ 

สมาชิก อบต. หมู 11 

รับรอง 

ประธานสภา อบต.  มีผูเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ  ถาไมมีสมาชิกเสนอเปนอยางอ่ืน 

       ท่ีประชุมมีมติใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน  3  คนนะครับ  เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการ

เรียบรอยแลว ขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1  ครับ 
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นางสุวรรณ  บุญพันธ 

สมาชิก อบต. หมู  12 

ดิฉันนางสุวรรณ  บุญพันธ  สมาชิกสภาอบต. หมู 12   ขอเสนอ นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมู 9   คะ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต. หมู 5 

รับรอง 

นางชุติมา  บัวแกว 

สมาชิก อบต. หมู 7 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิก อบต. 

หมู 9  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  คนท่ี  1  ครับ 

      ตอไป ขอใหสมาชิกสภา อบต.เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   คนท่ี  2  ครับ 

นายพานิชย  ประเสริฐ 

สมาชิก อบต. หมู 11 

กระผมนายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิก อบต. หมู 11  ขอเสนอ นายไสว  กลาสูงเนิน  สมาชิก 

อบต. หมู 2   ครับ 

นายประเทือง ลอมไธสง 

สมาชิก อบต. หมู 1 

รับรอง 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมู 13 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายไสว  กลาสูงเนิน   สมาชิก อบต. 

หมู 2   เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  คนท่ี  2  ครับ 

      ตอไป ขอใหสมาชิกสภา อบต.เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   คนท่ี  3  ครับ 

นายบัณฑิต มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู 11 

กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา  สมาชิกสภา อบต. หมู 9  ขอเสนอ นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  

สมาชิก อบต. หมู 13   ครับ 

นายชัชวาลย ขอสีกลาง 

สมาชิก อบต. หมู 9 

รับรอง 

นายประวัติ  พรมบุตร 

สมาชิก อบต. หมู  14 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต.

หมู 13  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  คนท่ี  3  ครับ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน   3   คน  ดังนี้ 

1. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง      สมาชิก อบต. หมู 9    

2. นายไสว    กลาสูงเนิน         สมาชิก อบต. หมู 2 

3. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน       สมาชิก อบต. หมู 13 

 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

สมาชิกทานใดจะมีขอซักถาม  ปรึกษาหารือหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ   ขอเชิญ นายไสว  

กลาสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู 2  ครับ 

นายไสว  กลาสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายไสว  กลาสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 

ผมขอปรึกษาในขณะนี้น้ําในคลองหมู 15 ไดขาดแคลนไมมีน้ํา  จึงขอฝากขณะผูบริหารหา

งบประมาณมาขุดลอกคลองใหลึกเพ่ือจะไดสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

นายวีระ ขํามะลัง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวีระ  ขํามะลัง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  กระผมมีขอ

ปรึกษาหารือเรื่องถังน้ําประปาหมู 6  ในวันท่ีมีพายุฝนผมกลัวลมพัดลม ฝากผูบริหารดวยครับ 

ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีผมขอเชิญทานนายกตอบขอ

ซักถามครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   ตองขอบคุณ

สมาชิกสภา อบต. ท่ีมีความเปนหวงประชาชนภายในตําบลของเราครับ  เรื่องการการขุดลอก

คลอง  หมู 15  และถังน้ําประปาหมู 6  ผมจะใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบใหครับ 

ขอบคุณครับ  

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ   ถาไมมี 

ผมขอนัดประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2562  ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี  15  

สิงหาคม  2562  เวลา  10.00  น. ณ  องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวครับ 

วันนี้  ไดประชมุครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ 

ทานสมาชิกสภาอบต.  ทานนายกอบต.  ทานรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  

ผูอํานวยการกอง   หัวหนาสวนราชการ  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวม

สังเกตการณการประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม   12.00  น. 

 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
 

 

 (ลงชื่อ)      พานิชย  ประเสริฐ       กรรมการ 

             (นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11    

     

(ลงชื่อ)        บัณฑิต  มิชชีฮา       กรรมการ 

              (นายบัณฑิต  มิชชีฮา)   

           สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9 

        

(ลงชื่อ)       ประเทือง  ลอมไธสง  กรรมการ           

            (นายประเทือง  ลอมไธสง)  

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1        

   

 

(ลงชื่อ)        ธนกร  วรีะเทศ  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต.             

  

       

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                           

       

                         (ลงชื่อ)    สมศักดิ์    แจมเรือน     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)      
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เลิกประชุม   12.00  น. 

 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

 
 

 (ลงชื่อ)           กรรมการ 

             (นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11    

     

(ลงชื่อ)               กรรมการ 

              (นายบัณฑิต  มิชชีฮา)   

           สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9 

        

(ลงชื่อ)           กรรมการ           

            (นายประเทือง  ลอมไธสง)  

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1        

    

 

(ลงชื่อ)                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต.             

  

       

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                           

       

                         (ลงชื่อ)                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)      
 


