
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่  23  กรกฎาคม   2562 
เวลา  09.00  น. 

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

 
    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

10 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  
11  นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8  อุดม   ข่าขันมาลี           
12 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต. ม.9 บรรจง  ศรียางนอก  
13 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต. ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา   
14 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต. ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
15 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต. ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
16 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต. ม.11 ประสาท  นันติ้ว  
17 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ   
18 นางวิภา   ค าอินทร์ สมาชิก อบต. ม.12 วิภา     ค าอินทร์  
19 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิกสภาฯ ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
20 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต. ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
21 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิก อบต. ม.14 ปุ่น  มะธิปิไข  
22 นายสมบัติ   ชัยดี สมาชิก อบต. ม.14 สมบัติ     ชัยด ี   
23 นายเกษม ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

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 พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บณัฑิต นักวิเคราะห์ฯ ยงกิจ พุทธศานบัณฑิตย ์  

10 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 

ประธานสภา อ่านประกาศอ าเภอพล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สมัย 
สามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562  

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก รายงานขออนุญาตเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 53 วรรคท้าย นายอ าเภอพล จึงอนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 19 
กรกฏาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม  2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ 
วันที่  15  เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562  ลงชื่อ นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์  นายอ าเภอพล 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
-ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562)  
 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
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เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 

3  พฤษภาคม  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระท่ี 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2562  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 19 เสียง
งดออกเสียง 3    ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 – 2565) ตามหนั งสือด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท 
0810.3/2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2562  ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงดังนี้  

 ส าหรับการพิจารณาแผนนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนมาเรื่อย ๆ และระยะเวลากระชั้นชิดมาก จึง
ต้องมีการขอเปิดประชุมสภาฯ แบบเร่งด่วน เดิมจะมีแผนสามปี ต่อมาประมาณเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จะมีแผนสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเรา
ได้จัดประชุมภายในเดือนเมษายนของปี 2560 และต้องรายงานผลการติดตามแผนในห้วง
เดือนตุลาคม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางมาให้ปฏิบัติตาม และในปี 
พ.ศ. 2562  จึงได้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่เชิญทุกท่านเข้า
มาประชุม ก็จะมีการปรับปรุงแผนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15  มิถุนายน  2562 ส าหรับทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผมได้มีโอกาสเข้าประชุมประชาคมแผนห้าปี ฉะนั้น
แผนพัฒนาสี่ปี และสามปี จะต้องถูกยกเลิก และจะน าแผนสี่ปีมาปรับปรุง และเพ่ิมช่องของ
ปีที่ห้า ดังนั้นถ้าสภาฯ ให้ความเห็นชอบจึงจะด าเนินการได้ เจ้าหน้าที่แผนฯ จะต้อง
ด าเนินการประสานกับผู้น าหมู่บ้านเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมแผนห้าปี ส าหรับร่างแผนที่ส่ง
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ในปีที่ 2565 จะมี 5 ยุทธศาสตร์ 
ตามสรุปบัญชีดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนามนุษย์และสังคมให้น่าอยู่ มี 15 โครงการ งบประมาณ 
1,370,000 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ มี 22 โครงการ งบประมาณ 
5,737,350  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ  มี 2 โครงการ 
งบประมาณ  60,000 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5  โครงการ 
งบประมาณ 1,154,900  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มี  17  โครงการ งบประมาณ 
1,825,000  บาท 

 ทั้ง 5 ยุทธศาตร์นี้ จะน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี รายละเอียดของโครงการในแต่ละ
หมู่บ้าน ดังนี้ 
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แผนงานเคหะ และชุมชน ดังนี้ 
 หมู่ที่  1  บ้านโจดหนองแก โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก เส้นรอบหมู่บ้าน

ทางด้านทิศตะวันออก เพ่ือลดปัญหาน้ าเสียในชุมชน งบประมาณท่ีตั้งไว้  417,450 บาท 
 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก เพ่ือลดปัญหาน้ าเสียของ

ชุมชน งบประมาณ  417,450 บาท  
 หมู่ที่ 8  บ้านเหมือดแอ่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง/แสงสว่าง งบประมาณ 

417,450 บาท 
 หมู่ที่ 12  บ้านชัยพลศิลป์ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง/แสงสว่าง งบประมาณ 

417,450 บาท 
 

 แผนงานอุตสาหรรมและการโยธา มีดังนี ้
 หมู่ที่ 2  บ้านวังขอนพาด โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ  417,450 บาท 
 หมู่ที่ 3  บ้านหนองแวง โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล. (ลงยางมะตอย) งบประมาณ 

417,450 บาท 
 หมู่ที่ 4  บ้านหนองหว้า โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ลงยางมะตอย) งบประมาณ 

417,450  บาท 
 หมู่ที่ 5  บ้านเตาเหล็ก โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ  417,450 บาท 
 หมู่ที่ 6  บ้านประดู่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่ที่  6 และหมู่ที่  5 

งบประมาณ  417,450 บาท 
 หมู่ที่ 7  บ้านหนองเรือ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเพ่ือการเกษตร งบประมาณ 

455,400 บาท 
 หมู่ที่ 9  บ้านสว่าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ลงยางมะตอย) งบประมาณ 417,450 

บาท 
 หมู่ที่ 10  บ้านหัวสะพาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 

งบประมาณ 417,450 บาท 
 หมู่ที่ 13  บ้านศรีชมพู โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นเลียบล าห้วยคลองแฮด 

งบประมาณ 417,450 บาท 
 หมู่ที่  14  บ้านหนองแกค า โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อ 

งบประมาณ 417,450 บาท 
 ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมีอยู่ทั้งหมด 22 โครงการ 

จะต้องของบประมาณจากที่อ่ืน เพราะในแต่ละหมู่บ้านเรามีงบประมาณไม่เกิน 400,000 
บาท ในการก่อสร้าง ดังนั้นจ าเป็นต้องบรรจุงบประมาณที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแกเข้าในแผนของปี 2565  มีดังนี ้
1. ขุดลอกล าห้วยต าแย หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด งบประมาณ 500,000 บาท 
2. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยม่วง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวง งบประมาณ 700,000 บาท 
3. ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า งบประมาณ 2,900,000 

บาท 
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4. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 – ต าบลเก่างิ้ว งบประมาณ 
500,000 บาท 

5. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมถนนสายต าแย – หนองสิม งบประมาณ 
500,000 บาท 

6. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่  5 – บ้านประดู่  หมู่ที่  6 
งบประมาณ 500,000 บาท 

7. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านเตาเหล็ก หมูที่ 5 – บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 500,000 บาท 

8. ขุดลอกล าห้วยหนองไฮ บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 500,000 บาท 
9. ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยแอก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
10. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยแอก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 700,000 บาท 
11. ก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 500,000 บาท 
12. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยอีโซ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 700,000 บาท 
13. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยค้อ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 งบประมาณ 700,000 

บาท 
14. ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยเส้นบ้านโจดหนองแก – บ้านต าแย โดยระยะทางผ่านบ้าน

วังขอนพาด หมู่ที่ 2 และบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
15. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยคลองแฮดตอนล่าง บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 งบประมาณ 

700,000 บาท 
16. ก่อสร้างบล็อกคอนเวิดล าห้วยโจด ตอนกลาง บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 งบประมาณ 

500,000 บาท 
17. ซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร บ้านหนองแกค า หมู่ที่ 14 งบประมาณ 1,000,000 

บาท 
18. ซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง  เส้นบ้านหนองเรือ – บ้านหนองแวง อ าเภอโนน

ศิลา งบประมาณ 3,000,000 บาท 
 

19. ซ่อมแซมถนนลาดยาง ระหว่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 14 – ต าบลโสกนกเต็น 
งบประมาณ 2,000,000 บาท (เส้นด้านหน้า อบต.) 

20. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

21. ก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 – บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 
ต าบลโสกนกเต็น งบประมาณ 2,000,000 บาท 

22. ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 – บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 8,000,000 บาท 

- ปลัด อบต. ส าหรับโครงการทั้ง 22 โครงการนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผมได้มี
โอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และผมได้น าเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแล้ว จ านวน 5 
โครงการ ดังนี้ 
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1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 – บ้านหนองแวง 

ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ระยะทาง 10 กิโลเมตร งบประมาณ 
3,000,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 – บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 
2 ต าบลโสกนกเต็น งบประมาณ  2,000,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่  3 – บ้านหนองเรือ 
หมู่ที่ 7  ยาว 5.8 กิโลเมตร งบประมาณ 8,000,000 บาท 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 14 ผ่านหน้า
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ระยะทาง 5 กิโลเมตร งบประมาณ 
2,000,000 บาท 

5. โครงการถนนลาดยางทางหลวง 92001 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 – บ้านชัยพลศิลป์ หมู่
ที่ 12 ยาว 12 กิโลเมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท 
ส าหรับ นายสมบัติ  ชัยดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ได้สอบถามเรื่องการขอเปลี่ยน
โครงการในแผนปี 2564 จากการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองแกค า ขอ
เปลี่ยนเป็นขุดลอกล าห้วย ส าหรับโครงการของปี 2564 นั้น ตอนนี้เราจะพิจารณา
เฉพาะแผนปี 2565 โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปี 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่
เราจะท าข้อบัญญัติงบประมาณ คือโครงการที่ขอเปลี่ยนต้องได้ประชาคมกับประชาชน
ให้เสร็จกอ่น แล้วจึงขอเปลี่ยนเป็นโครงการขุดลอก  
นายอุดม ข่าขันมาลี สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 จากโครงการเกินศักยภาพ 22 โครงการ ขอ
เสนอเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการ คือ อยากท าสะพานบล็อกคอนเวิร์สห้วยอีโซ ได้หรือไม ่
เพ่ิมได้ครับเป็นล าดับที่ 23 ขยายเป็นบล็อกคอนเวิร์สห้วยอีโซ จะได้ประสานกองช่างให้
ประมาณการอีกครั้ง และนายปาน วิสัย รองนายก อบต.ขอเพ่ิมเติมโครงการที่เกิน
ศักยภาพ เป็นล าดับที่ 24 ได้ โครงการถนนลาดยางจากบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 – 
บ้านค้อน้อย ต าบลหนองแวงนางเบ้า   เป็นล าดับที่จะบรรจุในแผน ล าดับที่ 24 จะให้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ประสานกับทางกองช่างเพ่ือประมาณราคา และสมาชิกสภาฯทุก
ท่านได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 20 คน งดออก
เสียง 2  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบ
ลงทุน) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 17 
ข้อ 19 ของบ้านหนองแกค า หมู่ที่ 14 ส าหรับการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ก่อนที่จะ
ด าเนินการนั้น จากโครงการเดิมของหมู่ที่ 14 บ้านหนองแกค า ซ่อมแซมถนนดินลง
ลูกรัง เป็น โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก งบประมาณ 370,000 บาท ให้ท่าน
สมาชิกหมู่ที่ 14 ได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนโครงการในครั้งนี้ ว่าขอเปลี่ยน
โครงการเพราะว่า ทางสมาชิก อบต. หรือทางฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นท่ี ได้ 
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มองเห็นความส าคัญ ความมั่นคงแข็งแรง จากการที่จะเป็นถนนดินลูกรังนั้น จะไม่มี
ความมั่นคง จึงได้ประชาคมเห็นสมควรว่าขอเปลี่ยนเป็นถนนดินลงหินคลุก จึงได้ 
น าเสนอต่อสภาฯเพ่ือขอความเห็นชอบ  เอกสารขอเปลี่ยนแปลงได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 
จะมีซ่อมแซมเป็น 2 สาย แต่งบประมาณเท่าเดิมคือ 370,000 บาท โดย สายที่ 1 
ถนนสายส านักสงฆ์วาฬุการาม เกรดปรับถนนเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร มี
พ้ืนที่เกรดปรับผิวถนนไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ลงหินคลุกผิวถนน หน้าเฉลี่ย 
0.08 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 224 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบ สายที่ 
2 ถนนสายห้วยแสง ถมดินเสริมถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. เกรดปรับระดับพ้ืนถนนเดิม มีพ้ืนที่เกรด
ปรับผิวถนนไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ เป็นการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะรายละเอียดโครงการ สภาเห็นชอบให้เปลี่ยนโครงการได้เห็นชอบ 20 คน งดออก
เสียง 2 คน  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  1. เรื่องการด าเนินการศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้บริการผู้สูงอายุภายในต าบลโจดหนองแก มีหลายอย่างที่จะด าเนินการ 
เช่น การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของอาคารเก่า จะต้องเปลี่ยนหลังคา โดยจะให้บริการ
จากวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ และจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการเพ่ือให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึกอบรม การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผ่านกองทุน LTC ที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง การนันทนาการและสังคม และ
จะด าเนินให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 ส่วนการจัดท าโดมเพ่ือประโยชน์ใช้สอยภายใน
ต าบลของเรานั้น จะด าเนินการด้านหน้าอาคารเก่า ติดกับโรงจอดรถ อาจจะต้องย้าย
ต้นไม้ออก เพ่ือให้สอดรับกับโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุ 2.  เรื่องแห่เทียนพรรษา ซึ่ง
จะมีในเดือนกรกฏาคม 2562 และการติดตามการด าเนินงานของผู้รับเหมาที่นางค า
จันทร์ แสนสุข ได้สอบถามมา ลงมือท างานช้า และท าให้พ้ืนคอนกรีตเสียหายจากการใช้
รถแบ็คโครขุด อยากจะให้ท าให้พ้ืนคอนกรีตให้เหมือนเดิม จากการที่ผู้รับเหมาท างานช้า
เป็นเพราะสาเหตุไม่มีแรงงานในการเข้าด าเนินการ ได้หารือกับกองช่างแล้วว่าจะให้น า
ช่างอีกชุดหนึ่ง เข้าไปด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จส่วนถนนที่ทรุด จะให้ผู้รับเหมาแก้ไข
โดยการใช้ยางมะตอยเทลาด ให้ใช้ได้เหมือนเดิมครับส่วนบริเวณขอบถนนจะให้รื้อออก
ใหม่และซ่อมให้เหมือนเดิมครับ  
  ส าหรับการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม ทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ท่านได้ถาม
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านั้น ผมขอเรียนว่าทางส านักงานการไฟฟ้ายังไม่ได้ออกมาด าเนินการ 
สืบเนื่องจากทางไฟฟ้าพลนั้นมีภารกิจมากต้องดูแลทั้งสามอ าเภอ แต่ได้รับปากว่าจะ
ด าเนินการให้เร็วที่สุด ส าหรับบ้านหนองแกค า หมู่ที่ 14 ทางส านักงานการไฟฟ้า
พลก าลังด าเนินการแก้ไขให้อยู่ 

ประธานสภา ครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบเลย ครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13  
มิถุนายน  2562  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม ไม่มี / เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวาระแรก 
ขั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ .  2541 แก้ ไข เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2)  พ .ศ .  2543 ข้อ 23 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ข้อ 47 โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ทั้งสิ้น 
52,599,000 บาท 

 

ประธานสภา เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต. -  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกท่าน ในวาระนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น  
52,599,000  บาท ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะมอบให้รองนายกและเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ได้เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯครับ 

นายปาน  วิสัย - ด าเนินการแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ดังนี้ 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก อีก
ครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกจึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายกรด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่  18  
กรกฎาคม 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 
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 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
(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 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
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 
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   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 
 
   ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   0  บาท 
   ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ี  
   ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้ 

 

จนท.งปม. - ส าหรับรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติที่ได้ส่งให้สมาชิกได้พิจารณา
จะมีอยู่สองส่วนด้วยกัน  ส่วนแรกจะเป็นสรุปรายการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ โดยจะแสดงแยก
เป็นส่วนต่างๆทั้งหมด เพ่ือให้สมาชิกสามารถพิจารณาได้รวดเร็วและเข้าใจง่าย  ส่วนที่สองเป็นร่าง
ฉบับสมบูรณ์ซึ่งจัดท าผ่านระบบอีลาแอส(e-LAAS)  ซึ่งเป็นระบบการบัญชีของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดทุกรายงการ  ดังนั้นหากรายงการใดที่
สมาชิกไม่เข้าใจก็สามารถตรวจสอบในส่วนที่สองนี้ได้  ก่อนที่ผมจะชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมดผม
แจ้งในที่ประชุมว่า ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ครั้งนี้ ได้
ด าเนินการตามหนังสือที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
- หนังสือด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3886 ลว  28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับ
รายรับประมาณการของปี พ.ศ. 2563 ได้ตั้งไว้ดังนี้ 
 

-  ชี้แจงตามสรุปงบหน้า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-  ชี้แจงเพ่ิมเติมตามเอกสารหมายเลข 1 (ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  ครับต่อไปจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาของเราได้อภิปรายในหัวข้อที่ยังสงสั ย

เพ่ือให้ผู้บริหารได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายพิชิต ภูมิทัศน์ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมเห็นว่าการบริหาร

งบประมาณในปี 2563 เพิ่มข้ึนจากปี 2562 เป็นเพราะอะไรหรือครับ 
จนท.งปม. -  ครับส าหรับงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 นั้น เป็นเพราะเพ่ิมในหมวดเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ นั่นคือเงินอุดหนุนของผู้สูงอายุได้เพ่ิมขึ้นปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุเป็นจ านวน 
1,470 คน รวมทั้งเราจะจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการเราจะเพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้วประมาณ 2 %  

นางวิภา ค าอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันอยากทราบว่าใน
เมื่อเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้น จะแบ่งให้หมู่บ้านละห้าแสนได้หรือไม่คะ และราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุ
ยี่ห้อใช่ไหมคะ 

จนท.งปม. ครับ ส าหรับงบประมาณในแต่ละหมู่บ้าน คณะผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญอยู่แล้ว คาดว่า
ท่านคงจะเพ่ิมให้ในโอกาสต่อไปครับ ส าหรับครุภัณฑ์ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นเพราะว่าจะ
กลายเป็นล็อคสเปค เราระบุคุณลักษณะไว้ได้จึงยังคงไม่ต้องระบุยี่ห้อ 

ประธานสภา มีท่านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา - สมาชิกท่านใดเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติฯ  20  เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติผมจะให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน

น าเสนอว่าเราจะก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติได้ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
เลขาสภาฯ - ในการด า เนินการตั้ งคณะกรรมการแปรญัตตินั้ นจะต้อง เป็ น ไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 , 105 เราจะขอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน แต่ไม่
เกิน 7 คน ครับ หากต้องยื่นแปรญัตติให้ยื่นภายในวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 จาก
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันรวมเป็น  24  ชั่วโมง หลังจากนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต้องพิจารณาในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562 และยื่นเสนอต่อ
ประธานสภาภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2562 หลังจากประธานสภาได้พิจารณาแล้ว
ต้องแจ้งสมาชิกสภาฯ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการประชุม แต่ตอนนี้ทางสภาได้ก าหนดวัน
ประชุมแล้วคือวันที่  2  สิงหาคม 2562  

ประธานสภา ฯ  - ครับ เชิญสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อได้เลยครับ 
นายส าอาง ตุมา ผมขอเสนอเป็น 5 ท่าน และยื่นแปรญัตติในวันที่ 25 – 27  กรกฎาคม 2562 โดยมี

ก าหนดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้รับรองคือ นายปุ่น มะธิปิไข และนายพิชิต  ภูมิทัศน์ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
นางค าจันทร์ แสนสุข - ดิฉันขอเสนอ 3 วัน และยื่นแปรญัตติในวันที่ 25 – 27  กรกฎาคม 2562 โดยมีก าหนด

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้รับรองคือ นายมีชัย  สิทธิดา และนางวิภา ค าอินทร์ 
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ประธานสภา  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 5 คน โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  - เห็นชอบ 4 เสียง ไม่เห็นชอบ 18 เสียง 
ประธานสภา  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  - เห็นชอบ  14 เสียง  ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง งดออกเสียง ๔  เสียง 
ประธานสภา ครับ เป็นอันว่าเราจะได้มติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  3 ท่าน ขอให้สมาชิกสภาทุก

ท่านได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการและขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายสมบัติ ชัยดี  - ผมขอเสนอ นายประยงค์  สุขประเสริฐ  สมาชิกสภาหมู่ที่ 12   
   ผู้รับรอง  1. นายมีชัย  สิทธิดา  2. นายประสาท  นันติ้ว 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเอกฉันท์ 
นายพิชิต ภูมิทัศน์ – ผมขอเสนอ นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิกสภาหมู่ที่ 7   
   ผู้รับรอง  1. นายชัยเดช  สาระภี  2. นายชาย  ศรีวิชา 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเอกฉันท์ 
นางวิภา ค าอินทร์ - ดิฉันขอเสนอ นายปุ่น  มะธิปิไข  สมาชิกสภาหมู่ที่  14    
   ผู้รับรอง  1. นางค าจันทร์  แสนสุข  2. นายส าอาง  ตุมา 
ทีป่ระชุม   มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเอกฉันท์ 
เลขาสภาฯ ครับ หลังจากที่เราได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้

ก าหนดวาระการเสนอแปรญัตติและก าหนดระยะเวลาด้วยครับ 
นายสมบัติ ชัยดี ผมเห็นสมควรว่าให้เป็นวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562  โดยก าหนดเวลา 08.30 น. ถึง 

16.30 น. ของทั้งสามวัน 
นายพิชิต ภูมิทัศน์ ผมเห็นสมควรให้เป็นวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562  โดยก าหนดเวลา 08.30 น. ถึง 

16.30 น. ของทั้งสามวัน 
นางวิภา ค าอินทร์ ดิฉันขอเสนอให้เป็นวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562  โดยก าหนดเวลา 08.30 น. ถึง 

16.30 น. ของทั้งสามวัน 
เลขาสภาฯ ครับ เป็นอันว่าเราได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่าน พร้อมผู้รับรอง

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันนี้  หลังจากการ
ประชุมสภาฯเสร็จแล้ว เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รองประธานฯ และ
เลขานุการ และหากท่านใดมีความประสงค์จะแปรญัตติ ให้ขอแบบยื่นแปรญัตติได้ที่
เจ้าหน้าที่งบประมาณ และท่านสามารถยื่นค าร้องขอแปรญัตติได้ในวันที่ 25 – 27 
กรกฎาคม 2562  ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแก ชั้น ๒ หลังจากนั้นจะได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้กับประธานสภา หลังจากนั้นประธานสภาจะได้น าร่างข้อบัญญัติที่
หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติแล้วจะได้น าเข้าที่ประชุมในวันที่  2  สิงหาคม 2562 เพ่ือ
พิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 



-๒๔- 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภา  -เชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ครับ 
นายก อบต.  - ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 นี้ 
ประธานสภาฯ -  ครับวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ท าหน้าที่ของ

ตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว  ส าหรับการประชุมครั้งต่อไปคือวันที่  2 สิงหาคม  2562 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 
   -  ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 

 
 
 

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

 
 

          (ลงชื่อ)       โสภณ  ดีแป้น        ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายโสภณ  ดีแปน้) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


