
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
สมัยสามัญ   สมัยที่ ๓/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๒ 

เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    

------------------------ 
สมาชิกผู้มาประชุม  จ านวน ๑๕ คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 
๑ นำยส ำเนำ  เตี้ยงสูงเนิน ประธำนสภำ อบต. ส ำเนำ  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นำยช ำนำญ   บัวไผ่ รองประธำนสภำ ช ำนำญ   บัวไผ่ 
๓ นำงสมจิตร  ธรรมมำ เลขำนุกำรสภำ อบต. สมจิตร  ธรรมมำ 
๔  นำงช่วยชอบ ครจ ำนงค์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๑ ช่วยชอบ ครจ ำนงค์ 
๕ นำงมะรำวรรณ์  ทบแก้ว สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๑ มะรำวรรณ์  ทบแก้ว 
๖ นำงพุ่มพวง ฉัตรสูงเนิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๒ พุ่มพวง ฉัตรสูงเนิน 
๗ นำงสำวมณนิชำ   เคลื่อนสูงเนิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๔ มณนิชำ   เคลื่อนสูงเนิน 
๘ นำยประสงค์   ยุนสูงเนิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๔ ประสงค์   ยุนสูงเนิน 
๙ นำยมำนัด  เตี้ยงสูงเนิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๕ มำนัด  เตี้ยงสูงเนิน 

๑๐ นำยสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๕ สมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
๑๑ นำยแต้ม  เร่งสูงเนิน สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๖ แต้ม  เร่งสูงเนิน 
๑๒ นำงลักษิกำ   โฮ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๗ ลักษิกำ   โฮ 
๑๓ นำงทวี  หวัดสูงเนิน   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๗ ทวี  หวัดสูงเนิน   
๑๔ นำยประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๘ ประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ 
๑๕ นำยประเทือง  กรึมสูงเนิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๘ ประเทือง  กรึมสูงเนิน 

 
ผู้ไม่มาประชุม    จ านวน ๑ คน คือ นำยประสิทธิ์  คลังสูงเนิน    ลำป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๗  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 
1 นำยณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน นำยก อบต. ณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน 
2 นำยฟุต  เนมขนุทด รองนำยก อบต. นำยฟุต  เนมขนุทด 
3 นำยประกอบ ถินสูงเนิน รองนำยก อบต. ประกอบ ถินสูงเนิน 
4 นำยสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขำนุกำรนำยก อบต. สมศักดิ์   ถีสูงเนิน 
5 นำยพีรพงษ์  ชำญพล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง พีรพงษ์  ชำญพล 
๖ นำยสมรรถชัยวัฒน์  วิลำบุตร ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ สมรรถชัยวัฒน์  วิลำบุตร 
๗ นำงสำวรัตนำ  จิรลำนนท์ หัวหน้ำส ำนักปลัด รตันำ  จิรลำนนท์ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นำงสมจิตร  ธรรมมำ      บัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโค้งยำง  มำประชุมพร้อมกัน    
เลขำนุกำรสภำ จ ำนวน ๑๔ คน  ถือว่ำครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่ำนประธำนสภำ 

/องค์กำรบริหำร... 



 ๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโค้งยำง นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน จุดเทียนธูป 
บูชำพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมเปิดประชุม และด ำเนินกำร
ตำมระเบียบวำระต่อไป 

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน กล่ำวเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโค้งยำง สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓      
ประธำนสภำ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน ๑.๑  ขอขอบคุณสมำชิกสภำทุกท่ำนที่เข้ำร่วมอบรมจิตอำสำภัยพิบัติ 
ระหว่ำงวันที่ ๕-๗ สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ และร่วมกิจกรรมจิตอำสำปลูกป่ำ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ๑๒ สิงหำคม 

 ๑.๒  นำยประสิทธิ์  คลังสูงเนิน ขอลำป่วย 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 
เม่ือวันที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน   มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำ 

ที่ประชุมสภำ      ไม่มี    

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน   ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภำ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำครั้งที่แล้วครับ 
ประธำนสภำ 

มตทิี่ประชุมสภำ      รับรอง     ๑๓    เสียง    
     งดออกเสียง           ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๔  
- วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภำครับ  
ประธำนสภำ  
นำงสมจิตร ธรรมมำ  เรียน ท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำทุกท่ำน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
เลขำนุกำรสภำ ดิฉันขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐      
เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัติ
นั้นตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและ
บันทึกควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้อง
ระบุว่ำได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติ 
และมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็น
ประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจน      
กำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่น ส่งรำยงำนนั้น 

/แก่สมำชิกสภำ... 



 ๓ 
แก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจำรณำ     
เว้นแต่กรณี  ต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน ข้อ ๕๑ ในกำรพิจำรณำ           
ร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สองให้ปรึกษำเรียงตำมล ำดับข้อ เฉพำะที่มีกำรแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ ประชุม        
สภำท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอ่ืน 

 

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  ตำมที่เลขำนุกำรสภำ ได้ชี้แจงระเบียบแนวทำงปฏบิัติให้สมำชิกสภำทุกท่ำน     
ประธำนสภำ ทรำบ ต่อไปขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติสรุปผลกำรประชุม

คณะกรรมกำรแปรญัตติ ให้ที่ประชุมทรำบ ครับ 
นำงสำวมณนิชำ เคลื่อนสูงเนิน  เรียนท่ำนประธำนสภำ และสมำชิกสภำทุกท่ำน  ตำมท่ีสภำองค์กำร 
ประธำนคณะกรรมกำรแปรฯ บริหำรส่วนต ำบลโค้งยำง มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
ในกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ ำปี  ๒๕๖๓      
เมื่อวันที่   ๗  สิงหำคม ๒๕๖๓ และก ำหนดค ำแปรญัตติไม่น้อยกว่ำ      
๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ เวลำ ๐๘.๓๐ น. ของวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ถึงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๖.๓๐ น. จึงขอเรียนให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโค้งยำงทรำบ ดังนี้ 
- เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 25๖๓ คณะกรรมกำรแปรญัตติมีกำรประชุมครั้ง
แรก เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ และ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติซึ่งมีผลกำรคัดเลือก ดังนี้ 

๑. นำงสำวมณนิชำ  เคลื่อนสูงเนิน  สมำชิกสภำ หมู่ที่ ๔  เป็นประธำน     
คณะกรรมกำรแปรญัตติ 
๒. นำงมะรำวรรณ์  ทบแก้ว  สมำชิกสภำ   หมู่ที่  ๑  เป็นคณะกรรมกำร    
แปรญัตติ 
๓. นำยช ำนำญ  บัวไผ่ สมำชิกสภำ  หมู่ที่    ๒  เป็นคณะกรรมกำร    
แปรญัตติ 
๔.  นำยประสงค์  ยุนสูงเนิน  สมำชิกสภำ หมู่ที่  ๔  เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติ 
๕.  นำงลักษิกำ   โฮ   สมำชิกสภำ  หมู่ที่   ๗   เป็นคณะกรรมกำร      
แปรญัตติ 
๖. นำยประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  สมำชิกสภำ หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติ 
๗.  นำยประเทือง กรึมสูงเนิน สมำชิกสภำหมู่ที่  ๘เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรแปรญัตติ 

และเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรแปร
ญั ตติ  เพ่ือ พิจำรณำร่ำงข้อบัญญั ติ งบประมำณ รำยจ่ ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปรำกฏว่ำไม่มี ผู้บริหำร หรือสมำชิกสภำท่ำนใด
เสนอค ำแป รญั ตติ ต่ อป ระธำน คณ ะกรรมกำรแปรญั ตติ  แล ะ
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีกำรแก้ไขร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณ 

/รำยจ่ำยประจ ำปี... 



 ๔ 
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่อย่ำงใด โดยมีมติเห็นชอบ
ให้คงไว้ซึ่งร่ำงเดิม 

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ครับ  
ประธำนสภำ     
  

ที่ประชุมสภำ   ไม่มี  

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  ถ้ำไมมี่ ผมขอมติที่ประชุมสภำ เห็นชอบใหค้งไว้ ซึ่งร่ำงข้อบัญญัติ 
ประธำนสภำ   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ร่ำงเดิม ครับ 
 มตทิี่ประชุมสภำ  เห็นชอบ      ๑๓ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ๐ เสียง 
      งดออกเสียง   ๑      เสียง      

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน   เป็นอันว่ำมติทีป่ระชุมสภำ เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ  
ประธำนสภำ   รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่ำงเดิม ครับ  

  - วาระท่ี ๓ ขัน้ลงมติ 
นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ ชี้แจงระเบียบและแนวทำงปฏิบัติต่อที่ประชุมสภำครับ 
ประธำนสภำ    

นำงสมจิตร ธรรมมำ  เรียนท่ำนประธำนสภำ และสมำชิกสภำทุกท่ำน ตำมระเบียบกระทรวง  
เลขำนุกำรสภำ มหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ      
ในวำระที่สำมไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติ   
ให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควร ในกำรพิจำรณำวำระนี้ให้ที่ประชุม
สภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบและแนวทำงปฏิบัติให้สมำชิกสภำ 
ประธำนสภำ ทุกท่ำนทรำบไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำท่ำนใด มีข้อสงสัยหรือซักถำม

หรือไม่ครับ 

ที่ประชุมสภำ     ไม่มี 

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  ถ้ำไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภำ เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณ  
ประธำนสภำ    รำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ   

มติที่ประชุมสภำ  เห็นชอบ      ๑๓ เสียง 
    ไม่เหน็ชอบ   ๐ เสียง 
      งดออกเสียง   ๑      เสียง 

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  เป็นอันว่ำมติที่ประชุมสภำ เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณ  
ประธำนสภำ    รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืน ๆ 

นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน  มีสมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำ     

 
/นำงช่วยชอบ... 



 ๕ 
นำงช่วยชอบ  ครจ ำนงค์  เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประ 
สมำชิกสภำ  หมู่ที่ ๑ ชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงช่วยชอบ  ครจ ำนงค์ สมำชิกสภำ หมู่ที่๑ ฝำกถึง  

กองช่ำงด้วย กำรด ำเนินกำรใด ๆ ในพื้นที่ควรแจ้งให้สมำชิกทรำบด้วย 
นำยพีรพงษ์  ชำญพล เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำ ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม 
ผอ.กองช่ำง                           ทุกท่ำน ผมขอเรียนชี้แจงกรณีดังกล่ำวเป็นข้อผิดพลำดของกองช่ำง        

ที่ไม่ได้สื่อสำรกัน  
นำงมะรำวรรณ์  ทบแก้ว           เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประ 
สมำชิกสภำ  หมู่ที่ ๑ ชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงมะรำวรรณ์  ทบแก้ว  สมำชิกสภำ หมู่ที่๑ ฝำกถำม    

ถึงไหล่ทำงบ้ำนยำยแช่มที่ทรุดเมือ่ไหร่จะเข้ำมำซ่อมแซมให ้
นำยณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำ ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม 
นำยก อบต. อบต.ได้ท ำหนังสือแจ้งผู้รับจ้ำงเข้ำมำซ่อมแซมแล้ว 
นำงสำวมณนิชำ  เคลื่อนสูงเนิน   เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำ ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม 
สมำชิกสภำ  หมู่ที ่๔ ทุกท่ำน อยำกถำมกองช่ำงเรื่องไฟโซล่ำเซล บำงจุดท ำไมถึงดับเร็วมำก 
นำยพีรพงษ์  ชำญพล เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำ ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม 
ผอ.กองช่ำง                           ทุกท่ำน ผมขอเรียนชี้แจงกรณีดังกล่ำวอำจจะเป็นที่กำรตั้งระบบครับ

ก ำลังไล่ตำมแกไ้ขอยู่ครับ  
นำยส ำเนำ เตี้ยงสูงเนิน     มีสมำชิกท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ผมขอขอบคุณ  
ประธานสภา        ทุกท่ำนที่มำประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลำ    ๑๐.๓๐ น.  
 

  ลงชื่อ     สมจิตร ธรรมมำ      ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
              (นำงสมจิตร ธรรมมำ) 
   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโค้งยำง 

 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
   ลงชื่อ   ประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  

    (นำยประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ) 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

  

   ลงชื่อ    ประเทือง กรึมสูงเนิน   
    (นำยประเทือง กรึมสูงเนิน) 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  

   ลงชื่อ      มณนิชำ  เคลื่อนสูงเนิน 
    (นำงสำวมณนิชำ  เคลื่อนสูงเนิน) 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
  
 
  

  


