
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่ 2/ 2562 

วันที่  2  สิงหาคม   2562 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
........................................................ .................................................... 

 
    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยด ี  
2 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
3 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต. ม.2 ชู  สียางนอก   
4 นายบัวเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต. ม.2  บัวเรียน  สุภาษิต   
5 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต. ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
6 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต. ม.4 วิโรจน์  ขาวพา  
7 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต. ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
8 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต. ม.6 ค าจันทร์   แสนสุข  
9 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  

10  นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8  อุดม   ข่าขันมาลี           
11 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต. ม.9 บรรจง  ศรียางนอก  
12 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต. ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา   
13 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต. ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
14 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต. ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
15 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต. ม.11 ประสาท  นันติ้ว  
16 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ   
17 นางวิภา   ค าอินทร์ สมาชิก อบต. ม.12 วิภา     ค าอินทร์  
18 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิกสภาฯ ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
19 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต. ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
20 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิก อบต. ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
21 นายสมบัติ   ชัยดี สมาชิก อบต. ม.14 สมบัติ     ชัยด ี   
22 นายเกษม ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน นายก อบต. วัฒนชัย ประไกรวัน  
2 นายสุดใจ  ไทยน้อย รองนายก อบต. สุดใจ  ไทยน้อย  
3 นายปาน  วิสัย รองนายก อบต. ปาน  วิสัย  
4 นายสมยศ  อูปแก้ว เลขาฯนายก อบต. สมยศ  อูปแก้ว  
5 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
6 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร  อิสระกูล  
7 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชต ิ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชต ิ  
8 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าส านักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
9. น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันตื้อ  

    
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประจ าที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้น าจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
รองประธานสภา  อ่านประกาศอ าเภอพล  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  23  กรกฏาคม  2562)  
 รองประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทกุท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

23  กรกฏาคม  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่
แล้ว ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 
20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง   ระเบียบวาระท่ี 3 เ รื่ อ ง  พิ จ า ร ณ า  ( ร่ า ง ) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวาระแรก ขั้นรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  พ.ศ .  2563 เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  
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2554 ข้อ 44 ข้อ 47 โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ทั้งสิ้น 52,599,000 
บาท ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ด าเนินการแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 ดังนี้ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก อีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกจึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่  18  
กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานะการคลังดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  46,622,194.73  บาท 
1.1.2  เงินสะสม   จ านวน  15,340,128.43  บาท 
1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  16,279,663.36  บาท 
1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย – ไม่มี 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน          
34,822.00  บาท 

        1.2  เงินกู้คงค้าง – ไม่มี 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 
2562  
     (1)  รายรับจริง จ านวน  40,978,093.27 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร     จ านวน 297,836.60  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  248,268.50  บาท
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน 329,566.14  บาท
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน         0         บาท
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 165,850.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จ านวน        0           บาท
 หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 18,833,364.03  บาท
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน   21,103,208.00   บาท     
(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  30,700.00 บาท 
(3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  28,480,082.28  บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง       จ านวน  10,994,243.00  บาท
 งบบุคลากร      จ านวน    9,535,877.00  บาท
 งบด าเนินงาน      จ านวน     6,092,762.28  บาท
 งบลงทุน       จ านวน          10,200.00  บาท
 งบรายจ่ายอื่น      จ านวน           0              บาท
 งบเงินอุดหนุน      จ านวน      1,847,000.00  บาท 
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(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   30,700.00  บาท
(5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม     จ านวน     5,323,800.00  บาท
(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน               0          บาท
(7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้     จ านวน               0           บาท 

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก และโดยอนุมัติของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

 

ข้อ 1.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
52,599,000 บาท 
ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 52,599,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้ 

 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป      13,426,840 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน          50,000  บาท 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา       8,410,980  บาท 
แผนงานสาธารณสุข       1,170,000  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์          398,000  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน       1,285,000  บาท 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     1,100,000  บาท 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       570,000  บาท 
 

   ด้านการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      7,236,920  บาท 
   แผนงานการเกษตร            70,000  บาท 
 

   ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
   แผนงานงบกลาง       18,881,260  บาท 
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   ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   0  บาท 
   ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ี  
   ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้  จนท.งปม. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติที่
ได้ส่งให้สมาชิกได้พิจารณาจะมีอยู่สองส่วนด้วยกัน  ส่วนแรกจะเป็นสรุปรายการทั้งหมดที่ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติ โดยจะแสดงแยกเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด เพ่ือให้สมาชิกสามารถพิจารณาได้
รวดเร็วและเข้าใจง่าย  ส่วนที่สองเป็นร่างฉบับสมบูรณ์ซึ่งจัดท าผ่านระบบอีลาแอส(e-LAAS)  
ซึ่งเป็นระบบการบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียด
ทั้งหมดทุกรายงการ  ดังนั้นหากรายงการใดที่สมาชิกไม่เข้าใจก็สามารถตรวจสอบในส่วนที่
สองนี้ได้  ก่อนที่ผมจะชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมดผมแจ้งในที่ประชุมว่า ในการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้   หนังสือด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3886 ลว  28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับรายรับประมาณการของปี พ.ศ. 2563 ได้ตั้งไว้คือ   1. ชี้แจง
ตามสรุปงบหน้า   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
2. ชี้แจงเพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข 1 (ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่ประชุมรับทราบ  นายพิชิต ภูมิทัศน์ ส อ บ ถ า ม เ รื่ อ ง
งบประมาณในปี 2563 ได้เพ่ิมขึ้นเป็นเพราะเหตุใด เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงว่า 
ส าหรับงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 นั้น เป็นเพราะเพ่ิมในหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ นั่นคือเงินอุดหนุนของผู้สูงอายุได้เพ่ิมขึ้นปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุเป็นจ านวน 1,470 
คน รวมทั้งเราจะจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการเราจะเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว
ประมาณ 2 %  นางวิภา ค าอินทร์ ในเมื่อเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้น จะแบ่งให้หมู่บ้านละ
ห้าแสนได้หรือไม่  และสอบถามราคาครุภัณฑ์ท าไมไม่ระบุยี่ห้อ จนท.งปม. งบประมาณ
ในแต่ละหมู่บ้าน คณะผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญอยู่แล้ว คาดว่าท่านคงจะเพ่ิมให้ในโอกาส
ต่อไปครับ ส าหรับครุภัณฑ์ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นเพราะว่าจะกลายเป็นล็อคสเปค เราระบุ
คุณลักษณะไว้ได้จึงยังคงไม่ต้องระบุยี่ห้อ ประธานสภาได้สอบถามการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติฯ 20 เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง  ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติผม
จะให้สมาชิกสภาฯทุกท่านน าเสนอว่าเราจะก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติได้ 3 คน แต่ไม่
เกิน 7 คน เลขาสภาฯ - ในการด าเนินการตั้งคณะกรรมการแปรญัตตินั้นจะต้องเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 , 105 เราจะขอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 
คน แต่ไม่เกิน 7 คน ครับ หากต้องยื่นแปรญัตติให้ยื่นภายในวันที่ 25 – 27 กรกฏาคม 
2562 จากเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันรวมเป็น  24  ชั่วโมง หลังจากนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต้องพิจารณาในวันที่ 28 – 29 กรกฏาคม 2562 และยื่นเสนอต่อ
ประธานสภาภายในวันที่  30  กรกฏาคม  2562 หลังจากประธานสภาได้พิจารณาแล้ว 
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ต้องแจ้งสมาชิกสภาฯ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการประชุม แต่ตอนนี้ทางสภาได้ก าหนดวัน
ประชุมแล้วคือวันที่  2  สิงหาคม 2562 โดยที่ประชุมได้เสนอรายชื่อต่อไปนี้ ที่ประชุม
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน มีผู้เสนอดังนี้ คือ นายสมบัติ ชัยดี ขอ
เสนอ นายประยงค์  สุขประเสริฐ  สมาชิกสภาหมู่ที่ 12  ผู้รับรอง  1. นายมีชัย  สิทธิดา  
2. นายประสาท  นันติ้ว   ขอเสนอ นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิกสภาหมู่ที่ 7  ผู้รับรอง  
1. นายชัยเดช  สาระภี  2. นายชาย  ศรีวิชา นางวิภา ค าอินทร์ ขอเสนอ นายปุ่น  มะธิปิ
ไข  สมาชิกสภาหมู่ที่  14   ผู้รับรอง  1. นางค าจันทร์  แสนสุข  2. นายส าอาง  ตุมา  
หลังจากที่เราได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้
ก าหนดวาระการเสนอแปรญัตติและก าหนดระยะเวลา โดยก าหนดระยะเวลารับแปรญัตติ 
ในวันที่ 25 – 27 กรกฏาคม  2562  ในเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เลขาสภาฯ 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  เพ่ือคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ รองประธานฯ และเลขานุการ และหากท่านใดมีความประสงค์จะ
แปรญัตติ ให้ขอแบบยื่นแปรญัตติได้ที่เจ้าหน้าที่งบประมาณ และท่านสามารถยื่นค าร้องขอ
แปรญัตติได้ในวันที่ 25 – 27 กรกฏาคม 2562  ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
หลังจากนั้นจะได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้กับ
ประธานสภา หลังจากนั้นประธานสภาจะได้น าร่างข้อบัญญัติที่หลังจากคณะกรรมการแปร
ญัตติแล้วจะได้น าเข้าที่ประชุมในวันที่  2  สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณาในวาระ 2 และ
วาระ 3   ที่ประชุมรบัทราบ ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ  -ไม่มี  

รองประธานสภา  -มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
รองประธานสภา  ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบเลยครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมสภา 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี / เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 วาระท่ีสอง ขั้น 
แปรญัตติและวาระที่สาม ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ .  2541 แก้ ไข เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2)  พ .ศ .  2543 ข้อ 23 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ข้อ 47 

เลขาสภา ครับ หลังจากที่ทางสภาได้ประชุมกันเพ่ือหาคณะกรรมการรับแปรญัตติเมื่อวันที่ 24 
กรกฏาคม 2562 ได้ข้อสรุปคือ นายปุ่น มะธิปิไข เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และคณะกรรมการอีกสองท่านคือ นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี และนายประยงค์ สุขประเสริฐ  
และคณะกรรมการได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้กล่าวรายงานชี้แจงครับ 

นายปุ่น มะธิปิไข ตามท่ีทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้มีมติเลือกข้าพเจ้าฯ และคณะอีก 2 
คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
และได้ก าหนดรับค าขอแปรญัตติรวมทั้งได้มีการประชุมคณะกรรมการแปญัตติไปเรียบร้อย 
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แล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  เนื่องจากไม่มีสมาชิกได้ยื่น
ค าขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ยืนยันร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้บริหารเสนอว่าเป็นร่างที่สมบูรณ์
และมีความเหมาะสมแล้ว ไม่จ าเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

รองประธานสภาฯ ครับ ส าหรับวาระสองขั้นแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  จ านวน 
52,599,000 บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ีสองข้ันแปรญัตติโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มตเิห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
รองประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระท่ีสาม ขั้นลงมติเพ่ือตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

จ านวน 52,599,000 บาท ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มติเห็นชอบ  20 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
รองประธานสภา ในระเบียบวาระนี้ ทางสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในด้านอื่น ๆ มีหรือไม่ครับ 
นาวิภา  ค าอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันมีข้อสงสัย

ว่าเรื่องเงินรางวัลที่เราได้มานั้น ยังคงมียอดเงินอยู่หรือไม่คะ 
เลขาสภา ครับ เนื่องจากว่างบประมาณต้นปี 2562 เงินอุดหนุนยังไม่เข้ามา ดังนั้น องค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้น าเงินรางวัลนี้ไปใช้ในงานบุญประเพณีเพ่ือสืบสานวัฒนธรรม และการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ พองบประมาณเข้ามาจึงได้โอนไปซ่อมแซมถนนดินและงานปรับเกรด
ตามอ านาจหน้าที่ เงินจึงไม่เหลือครับ 

 ส าหรับงบประมาณของปี 2562 มีการวางแผนงานพัสดุออกไว้เป็น 3 ส่วน ในส่วนที่ 1 ได้
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ขยายถนน คสล.หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ซึ่งได้ท า
สัญญากับผู้รับเหมาแล้ว ส่วนงานวางท่อระบายน้ าและท าร่องระบายน้ าของหมู่ที่  12 ยังไม่
มีผู้ รับจ้าง เข้ามาท าสัญญาครับ ส่วนที่  2  ได้ด า เนินการซ่อมถนนดิน หมู่ที่   14  
งบประมาณ 370,000 บาท ถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 399,000 บาท 
ซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2  งบประมาณ 62,000 บาท และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 
ได้ด าเนินการท าสัญญาแล้ว ส่วนที่ 3 มี ถนน คสล. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 40,0800 บาท 
ถนน คสล. หมู่ที่ 12 งบประมาณ 34,000 บาท ถนน คสล. หมู่ที่ 13 งบประมาณ 
370,000 บาท ลาน คสล. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 15,200 บาท และ ถนน คสล.หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 102,000 บาท และเตรียมท าสัญญาแล้ว ส าหรับหมู่ที่ 12 นั้น ที่ยังไม่มีผู้รับ
จ้างเราคงต้องประชุมเพ่ือหารือกันอีกว่าจะหาแนวทางใดเพราะเนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง ทาง
ผู้บริหารได้เป็นกังวลในส่วนนี้มาก ขอให้สมาชิกหมู่ที่ 12 เข้าร่วมประชุมที่ห้องผู้บริหาร
หลังจากเลิกประชุมสภาแล้วน่ะครับ ส่วนเรื่องอ่ืนเกี่ยวกับไฟฟ้า จะมีแผนจากกองช่างและได้
ด าเนินการตามคิวแล้ว เรื่องขาดแคลนน้ า หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ทางป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้ด าเนินการแล้วครับ 

นายส าอาง ตุมา กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอถามทางฝ่าย
บริหารว่า งานร่องระบายน้ าของหมู่ที่ 1 มีใครเป็นผู้รับจ้าง และจะลงท างานได้ตอนไหนครับ 
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เลขาสภา ส าหรับร่องระบายน้ าของหมู่ที่ 1 มี หจก.ยิ่งเจริญ เป็นผู้รับจ้างได้ท าสัญญาแล้วและอยู่ใน

ระหว่างด าเนินงานครับ 
นางค าจันทร์ แสนสุข ดิฉันอยากจะเรียนว่าไฟฟ้าดับบ่อยมาก จะช่วยแก้ไขอย่างไรคะ 
เลขาสภา ครับ แนะน าให้เขียนค าร้องไว้เลยครับ จะให้กองช่างเป็นผู้ด าเนินการตามคิวครับ 
นายพิชิต ภูมิทัศน์ ผมอยากถามเรื่องซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 13 ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วครับ 
เลขาสภา ครับ จะได้น าเสนอผู้บริหารต่อไปครับ และตรวจสอบกับกองช่าง 
นายก อบต.  - ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้

เห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 งบประมาณ 52,599,000 บาท นี้ 
รองประธานสภาฯ -  ครับวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ท าหน้าที่ของ

ตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว  ส าหรับการประชุมครั้งต่อไปเราจะขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกประธานสภา ไม่เกินระยะเวลา 15 วัน หลังจากลาออกครับ 

 
   -  ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 

  
 
  

      (ลงชื่อ)         สิรินันท์  นันตื้อ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวสิรินันท์  นนัตื้อ) 
                                           เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

  
 

 
 

                                    (ลงชื่อ)      เกษม   ศรีล าดวน   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายเกษม  ศรีล าดวน) 
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 

 
 

          (ลงชื่อ)       นวิัตน์  ชัยดี        ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายนิวัตน์  ชัยดี) 
                               รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


