
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๓/๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ 

เม่ือวันท่ี   6  สิงหาคม  ๒๕๖4 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง    

------------------------ 
สมาชิกผูมาประชุม  จำนวน  ๑4  คน 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน ประธานสภา อบต. สำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายชำนาญ  บัวไผ รองประธานสภา อบต. ชำนาญ  บัวไผ 
๓ นางสมจิตร  ธรรมมา เลขานกุารสภา อบต. สมจิตร  ธรรมมา 
๔ นางชวยชอบ ครจำนงค สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี๑ ชวยชอบ ครจำนงค 
๕ นางมะราวรรณ  ทบแกว สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 มะราวรรณ  ทบแกว 
๖ นางพุมพวง ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2 พุมพวง  ฉัตรสูงเนิน 
๗ นายประสงค   ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 ประสงค   ยุนสูงเนิน 
๘ นายมานัด  เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕ มานัด  เตี้ยงสูงเนิน 
๙ นายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 สมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 

๑๐ นายแตม  เรงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 แตม  เรงสูงเนิน 
๑๑ นางลักษิกา   โฮ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7 ลักษิกา   โฮ 
๑๒ นางทวี  หวัดสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7 ทวี  หวัดสูงเนิน   
๑๓ นายประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 8 ประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ 
14 นายประเทือง  กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 8 ประเทือง  กรึมสูงเนิน 

 

ผูไมมาประชุม  จำนวน 2 คน 
๑.นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน       ตำแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
2.นายประสิทธิ์   คลังสูงเนิน        ตำแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 

ผูเขารวมประชุม   จำนวน 9 คน 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. ณรงค  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายฟุต   เนมขุนทด รองนายก อบต. ฟุต    เนมขุนทด 
๓ นายประกอบ  ถินสูงเนนิ รองนายก อบต. ประกอบ ถินสูงเนิน 
๔ นายสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. สมศักดิ์  ถีสูงเนิน 
5 นางสาวนิภา  มาปะโท ผูอำนวยการกองคลัง นิภา  มาปะโท 
6 นายพีรพงษ  ชาญพล ผูอำนวยการกองชาง พีรพงษ  ชาญพล 
7 นายสมรรถชัยวฒัน วิลาบุตร ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ สมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร 
8 นางฤทัยรัตน  เชื่อมกลาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฤทัยรัตน  เชื่อมกลาง 
9 นางสาวรัตนา จิรลานนท หัวหนาสำนักปลัด รัตนา จิรลานนท 
    

 
                                                                                                    /เริ่มประชุม……… 

 
 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

นางสมจิตร  ธรรมมา บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  มาประชุมพรอมกัน จำนวน    
เลขานุการสภา  ๑3 คน  ถือวาครบองคประชุมแลว จึงขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน  

ตำบลโคงยาง นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ประธานท่ีประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย กลาวคำบูชาพระรัตนตรัย พรอมเปดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป  

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน กลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 
ประธานสภา  3/2564 ครัง้ท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ๑.๑  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกทานรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
ประธานสภา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2564 โดยจัดชุดถวายพระพรชุดละ  5  คน  
๑.๒ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาท่ี 7916/2564 ลงวันท่ี  2  สิงหาคม 2564 เรื่อง
มาตรการในการเฝาระวังปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดของจังหวัด
นครราชสีมา ขอ 10 หามจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมกันของบุคคลท่ีมีจำนวน
รวมกันมากกวา 5 คน และหากมีความจำเปนตองจัดกิจกรรมการรวมกลุมกัน
มากกวา 5 คน ตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยยื่นผาน 
ศปก.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดดำเนินการตาม
แนวทางดังกลาวแลว และคณะทำงานศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)
ไดมาตรวจหองประชุม และแนะนำแนวทางการจัดหองประชุมใหแลว โดยขอให
ปฏบิัติตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาอยางเครงครัด 

  ๑.๓ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0804.3/ว 1667 
ลงวันท่ี 4  สิงหาคม 2564  เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมสภาทองถ่ิน
ภายใตขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 30) ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2564 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงวาการประชุมสภาทองถ่ินเปน
กิจกรรมท่ีไดรับยกเวนตามขอ 5(5) ของขอกำหนดฉบับดังกลาว ซ่ึงสามารถ
ดำเนินการไดโดยความเห็นชอบของผูบริหารทองถ่ิน โดยไมตองขออนุญาตตามขอ 
4  แตตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดอยางเครงครัด 

 1.4 สมาชิกสภาขอลาปวย 2 ทาน คือ คุณมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา 
หมูท่ี 4  และคุณประสิทธิ์  คลังสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ครั้งท่ีผานมา  
 การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖4 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภา    

ท่ีประชุมสภา  ไมมี  
         /นายสำเนา………. 

 



 ๓ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประธานสภา   เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖4 ครับ 

มติท่ีประชุมสภา      รับรอง     ๑2  เสียง    
     งดออกเสียง               ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
๓.๑ พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน    ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยางแถลงงบประมาณการรายรบั-   
ประธานสภา รายจาย ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ  
นายณรงค เตี้ยงสูงเนิน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และสมาชิกสภาฯ ทุก  
นายก อบต.โคงยาง ทาน บัดนี้ถึงเวลาผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จะไดเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง  ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารจึงขอแถลงใหท าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังตอไปนี้ 

 ๑.   สถานะการคลัง  
 ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

  ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร         จำนวน  ๔๖,๓๘๑,๒๓๗.๙๙ บาท 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม                 จำนวน  ๕๐,๓๙๓,๓๗๒.๐๑ บาท 
 ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  ๑๕,๗๒๒,๔๗๒.๓๐  บาท 
 ๑.๑.๔ รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 
จำนวน  ๐  โครงการ รวม  ๐ บาท 

 ๑.๑ .๕  รายการท่ี ได กัน เงินไว โดยยั งไม ไดกอหนี้ ผูก พัน  จำนวน            
๕ โครงการ รวม ๑๐๑,๗๖๘.๙๐ บาท  

 1.2 เงินกูคงคาง ๐.๐๐ บาท 

2.  การบริหารงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(1) รายรับจริง จำนวน ๒๐,๖๕๖,๐๘๕.๔๗ บาท ประกอบดวย 
     หมวดภาษีอากร   จำนวน               ๑,๐๐๕.๘๐ บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จำนวน     ๑๕,๙๗๔.๗๐ บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน  จำนวน           ๑๘๖,๓๕๒.๐๙ บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จำนวน       ๐.๐๐ บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด        จำนวน             ๑๘,๐๐๐.๐๒ บาท 
หมวดรายไดจากทุน        จำนวน               ๒,๘๒๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร       จำนวน      ๑๑,๕๘๐,๕๘๔.๕๒ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        จำนวน        ๘,๘๕๑,๓๔๘.๓๔ บาท                  

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน  ๔๘,๕๘๘.๐๐ บาท 
 
 

      /(๓) รายจายจริง……….. 



 ๔ 

(๓) รายจายจริง จำนวน ๑๔,๖๙๑,๑๖๔.๓๓ ประกอบดวย 
 งบกลาง         จำนวน        ๕,๖๗๐,๔๐๒.๐๐ บาท 
 งบบุคลากร        จำนวน        ๗,๐๕๓,๙๔๐.๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน        จำนวน        ๑,๕๓๒,๓๐๒.๓๓ บาท 
 งบลงทุน        จำนวน             ๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท 
 งบรายจายอ่ืน        จำนวน     -               บาท 
 งบเงินอุดหนุน            จำนวน           ๓๓๗,๗๒๐.๐๐  บาท 
(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   
             จำนวน            ๔๘,๒๕๒.๐๐  บาท 
(๕) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จำนวน          ๕๑๘,๘๐๐.๐๐  บาท 
(๖) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน             ๐.๐๐  บาท 
 (๗) รายจายท่ีจายจากเงินกู    จำนวน                     ๐.๐๐  บาท 

 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป ร ะ จ ำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ดานบริหารท่ัวไป 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป        จำนวน        ๙,๓61,30๐.๐๐ บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน          ๖๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ดานบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา        จำนวน        ๓,๐17,10๐.๐๐ บาท 
   แผนงานสาธารณสุข        จำนวน           ๙๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห        จำนวน           ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน        จำนวน             ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จำนวน       ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
   จำนวน           ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ดานการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน       ๒,๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
                                          แผนงานเกษตร     จำนวน        ๑,๑๙๘,๓๐๐.๐0 บาท 
  ดานการดำเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง        จำนวน        ๗,๗๘๐,๒๒๐.๐๐ บาท 
     งบประมาณรายจายท้ังสิ้น    ๒๖,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                             ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ดังนี้  
 ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน   ๒๖,๑๓๐,๐๐๐บาท แยกเปน 
 รายไดจัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร     รวม    ๑๖,๔๐๐    บาท 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง           จำนวน       ๑๖,๒๐๐  บาท 
        ภาษีปาย                              จำนวน            ๒๐๐  บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  รวม  ๑๔๒,๖๐๐ บาท 
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับในอนุญาตการขายสุรา  จำนวน            ๕๐๐  บาท 

                               /คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร……... 
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  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร        จำนวน          ๒,๐๐๐ บาท    
                                     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจำหนาย 
  อาหารหรือสะสมอาหาร       จำนวน            ๕๐๐  บาท 

                           คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 
               จำนวน            ๑๐๐ บาท 

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย          จำนวน            ๕๐๐ บาท 
  คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
        จำนวน        ๓๐,๐๐๐ บาท 
  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน จำนวน          ๑,๕๐๐ บาท 
  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ     จำนวน         ๒,๐๐๐ บาท 
  คาปรับผูกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก  จำนวน         ๑,๕๐๐ บาท 

                            คาปรับการผิดสัญญา               จำนวน     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  คาใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  

            จำนวน          ๑,๐๐๐ บาท 
                          คาใบอนุญาตประกอบการคาสำหรับกิจการ    จำนวน             ๕๐๐ บาท     

  ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   
      คาใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จำนวน       ๕๐๐ บาท 

                           คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    จำนวน         ๑,๐๐๐ บาท 
      คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ        จำนวน         ๑,๐๐๐ บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน            รวม        ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
    ดอกเบี้ย     จำนวน     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม          ๓๒,๐๐๐ บาท 
    คาจำหนายเศษของ       จำนวน         ๒,๐๐๐  บาท 
    คาขายเอกสารจัดซ้ือจัดจาง   จำนวน       ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ    จำนวน       ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายไดจากทุน    รวม            ๕,๐๐๐ บาท 
    คาขายทอดตลาดทรัพยสิน   จำนวน         ๕,๐๐๐  บาท 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร             รวม   ๑๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
  ภาษีรถยนต         จำนวน     ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ        จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท                              
 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ จัดสรรรายไดฯ          จำนวน  ๑,๒๖๐,๐๐๐  บาท 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จำนวน       ๖๔,๐๐๐  บาท 
 ภาษีสรรพสามิต    จำนวน   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
 คาภาคหลวงแร    จำนวน       ๓๒,๐๐๐  บาท 
                                   คาภาคหลวงปโตเลียม    จำนวน       ๒๔,๐๐๐  บาท 
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน      
       จำนวน     ๑๖๐,๐๐๐  บาท 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
      
     /หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป…... 
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หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       รวม   ๑๐,๕๔๔,๐๐๐ บาท 
                        เงินอุดหนุนท่ัวไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน  

                 จำนวน ๑๐,๕๔๔,๐๐๐ บาท 
 

          ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน ๒๖,๑๓๐,๐๐๐ บาท จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน แยกเปน 

    งบกลาง     รวม  ๗,๗๘๐,๒๒๐  บาท 
   งบกลาง    รวม   ๗,๗๘๐,๒๒๐  บาท 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
          งานบริหารท่ัวไป     รวม   ๖,๓๖๒,๗๔๐  บาท 

    งบบุคลากร     รวม    ๔,๓๙๔,๗๔๐  บาท 
                 เงินเดือน (ฝายการเมือง)    รวม    ๒,๒๒๕,๕๒๐  บาท 
                 เงินเดือน (ฝายประจำ)    รวม    ๒,๑๖๙,๒๒๐  บาท 
             งบดำเนินงาน     รวม    ๑,๙๑๘,๐๐๐  บาท 
                 คาตอบแทน     รวม  ๔๑๕,๐๐๐  บาท 

                           คาใชสอย      รวม    ๑,๐๔๐,๐๐๐  บาท 
      คาวัสดุ     รวม  ๓๒๘,๐๐๐  บาท 

                           คาสาธารณูปโภค     รวม  ๑๓๕,๐๐๐  บาท 
    งานวางแผนสถิติและวิชาการ    รวม      ๔๔๔,๐๐๐  บาท 

    งบบุคลากร     รวม       ๓๖๓,๐๐๐  บาท 
                 เงินเดือน (ฝายประจำ)    รวม   ๓๖๓,๐๐๐  บาท 

  งบดำเนินการ     รวม     ๖๑,๐๐๐  บาท 
       คาตอบแทน     รวม          ๔๑,๐๐๐  บาท 

                 คาใชสอย     รวม       ๒๐,๐๐๐  บาท 
   รายจายอ่ืน     รวม       ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

            งานบริหารงานคลัง      รวม     ๒,๑๔๗,๓๐๐ บาท 
                   งบบุคลากร     รวม  ๑,๕๑๘,๐๐๐ บาท 
                       เงินเดือน (ฝายประจำ)    รวม  ๑,๕๑๘,๐๐๐ บาท 
                   งบดำเนินงาน     รวม    ๕๖๓,๐๐๐  บาท 

  คาตอบแทน     รวม    ๑๓๕,๐๐๐  บาท 
                       คาใชสอย     รวม    ๓๓๑,๐๐๐  บาท 
                       คาวัสดุ     รวม      ๙๐,๐๐๐  บาท 

  คาสาธารณูปโภค    รวม        ๗,๐๐๐  บาท 
                   งบลงทุน     รวม      ๖๖,๓๐๐  บาท 
                       คาครุภัณฑ     รวม      ๖๖,๓๐๐  บาท 
             งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  รวม    ๓๙๘,๐๐๐ บาท 

    งบบุคลากร     รวม        ๓๖๘,๐๐๐  บาท 
                 เงินเดือน (ฝายประจำ)    รวม    ๓๖๘,๐๐๐  บาท 

 งบดำเนินการ     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 
       คาตอบแทน     รวม          ๓๐,๐๐๐  บาท 

       /แผนงานการรักษาความสงบภายใน………. 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
              งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม       ๔๖๘,๐๐๐  บาท 

       งบบุคลากร     รวม        ๒๙๘,๐๐๐  บาท 
                 เงินเดือน (ฝายประจำ)    รวม    ๒๙๘,๐๐๐  บาท 

      งบดำเนินงาน     รวม    ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
                       คาตอบแทน     รวม      ๔๕,๐๐๐  บาท 

  คาใชสอย     รวม    ๑๒๕,๐๐๐  บาท 
              งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    รวม       ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

         งบดำเนินงาน     รวม    ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
    คาใชสอย     รวม    ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
    คาวัสด ุ     รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 
  

แผนงานการศึกษา 
              งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม    ๑,๙๑๓,๙๐๐  บาท 

งบบุคลากร     รวม ๑,๕๓๓,๐๐๐  บาท 
    เงินเดือน (ฝายประจำ)    รวม ๑,๕๓๓,๐๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน     รวม    ๓๗๐,๐๐๐  บาท 
    คาตอบแทน     รวม    ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
    คาใชสอย     รวม    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

                         คาวัสด ุ     รวม      ๗๐,๐๐๐  บาท 
    คาสาธารณูปโภค    รวม      ๓๐,๐๐๐  บาท 
งบลงทุน     รวม      ๑๐,๙๐๐  บาท 
    คาครุภัณฑ     รวม      ๑๐,๙๐๐  บาท 

               งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม ๑,๑03,20๐ บาท 
งบดำเนินงาน     รวม    ๖35,20๐  บาท 
   คาใชสอย     รวม    ๒86,80๐  บาท 

                        คาวัสด ุ     รวม    ๓๔๘,๔๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม    ๔๗๐,๔๐๐  บาท 

                         เงินอุดหนุน      รวม    ๔๗๐,๔๐๐  บาท 
แผนงานสาธารณสุข 

    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม ๕๐๖,๐๐๐ บาท 
งบบุคลากร     รวม   ๓๐๖,๐๐๐  บาท 
    เงินเดือน (ฝายประจำ)    รวม   ๓๐๖,๐๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน               รวม   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
        คาตอบแทน                       รวม        ๑๗๐,๐๐๐  บาท 

                             คาใชสอย     รวม     ๓๐,๐๐๐  บาท 
       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม       ๔๔๘,๐๘๐  บาท 
    งบดำเนินงาน     รวม   ๒๘๘,๐๘๐  บาท 
           คาใชสอย     รวม        ๑๘๘,๐๘๐  บาท 
                  

/คาวัสดุ………. 
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     คาวัสด ุ     รวม    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน               รวม    ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  รวม      ๓๗๒,๐๐๐ บาท 

งบบุคลากร     รวม    ๓๓๔,๐๐๐  บาท 
    เงินเดือน (ฝายประจำ)    รวม  ๓๓๔,๐๐๐  บาท 

   งบดำเนินงาน     รวม    ๓๘,๐๐๐  บาท 
           คาตอบแทน    รวม         ๒๘,๐๐๐ บาท 
           คาใชสอย     รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 

   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  รวม        ๒๐,๐๐๐  บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม    ๒๐,๐๐๐  บาท 
           คาใชสอย     รวม         ๒๐,๐๐๐  บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล                      รวม        ๖๐,๐๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน     รวม     ๖๐,๐๐๐  บาท 

                             คาใชสอย     รวม     ๖๐,๐๐๐  บาท 
           แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน     รวม        ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
งบดำเนินงาน     รวม     ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

                             คาใชสอย     รวม     ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
                                       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ    รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
งบดำเนินงาน     รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
        คาใชสอย     รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

                       งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น             รวม    ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
                    งบดำเนินงาน     รวม    ๑๕๕,๐๐๐ บาท 

       คาใชสอย     รวม    ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
             งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา       รวม  ๑,๓๔๐,๕๐๐ บาท 
                    งบบุคลากร     รวม    ๘๓๕,๐๐๐  บาท 
                           เงินเดอืน (ฝายประจำ)   รวม    ๘๓๕,๐๐๐  บาท 

งบดำเนินงาน              รวม    ๔๖๒,๐๐๐  บาท 
       คาตอบแทน             รวม    ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

                            คาใชสอย              รวม    ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
       คาวัสด ุ              รวม    ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
       คาสาธารณูปโภค             รวม        ๒,๐๐๐  บาท 
งบลงทุน                       รวม      ๔๓,๕๐๐  บาท 

                            คาครุภัณฑ                       รวม      ๔๓,๕๐๐  บาท 
       

/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน............ 
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  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน                   รวม        ๘๖๓,๕๐๐  บาท 
งบลงทุน                      รวม        ๘๖๓,๕๐๐  บาท 
      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง            รวม        ๘๖๓,๕๐๐  บาท 

 

                                          แผนงานการเกษตร 
             งานสงเสริมการเกษตร                     รวม     ๑,๐๑๓,๓๐๐ บาท 

งบบุคลากร                      รวม    ๕๖๒,๐๐๐  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)           รวม    ๕๖๒,๐๐๐  บาท 

งบดำเนินงาน                       รวม    ๔๑๗,๐๐๐  บาท 
คาตอบแทน             รวม      ๓๒,๐๐๐  บาท 
คาใชสอย             รวม    ๓๒๕,๐๐๐  บาท 
คาวัสดุ                       รวม      ๖๐,๐๐๐  บาท 

    งบลงทุน                       รวม          ๓๔,๓๐๐  บาท 
คาครุภัณฑ             รวม          ๓๔,๓๐๐  บาท 

               งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม                      รวม       ๑๘๕,๐๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน                        รวม    ๑๘๕,๐๐๐  บาท 

คาใชสอย              รวม    ๑๘๕,๐๐๐  บาท 
-   สำหรับการชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ก็มีเพียงเทานี้ครับ สวนรายละเอียดตาง ๆ ก็ปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทาน
แลวครับ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยางไดแถลงและชี้แจงรายละเอียดราง  
ประธานสภา ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กอนท่ีจะรับ

หลักการมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ 

ท่ีประชุม สภา                  ไมมี 

นายสำเนา เต้ียงสูงเนิน      ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสภาในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ดวยครับ 
ประธานสภา 

มติท่ีประชุมสภา             รับหลักการ ๑2   เสียง  (รับหลักการเวลา 09.40 น.) 
                              ไมรับหลักการ   0    เสียง 
                              งดออกเสียง         ๑    เสียง 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  เปนอันวาท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภา  รายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
   -  ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนตอไป ครับ 
นางสมจิตร ธรรมมา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  
เลขานุการสภา ดิฉันขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๗ ญัตติรางขอบัญญัติ
ท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให
ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 

 โดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย วรรคสองภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ี  

  
      /สภากำหนดตามวรรคหนึ่ง………. 



 ๑๐ 

สภากำหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะ 
 แกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติ

เปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน
เปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ ขอ ๔๕  
วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และใน
การพิจารณาวาระท่ีสองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ขอ ๑๐๓ 
(๑) คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมนอยกวา      
สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ตามท่ีเลขานุการสภา ไดชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติใหสมาชิกสภาทุกทาน  
ประธานสภา ไดรับทราบไปแลวนั้นมีสมาชิกสภาทานใด ยังมีขอสงสัยหรือไมเขาใจสอบถามได ครับ 
 

ท่ีประชุมสภา  - ไมมี 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - ถาไมมีขอใหสมาชิกสภาเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบ 
ประธานสภา  ประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เชิญครับ 

นางมะราวรรณ  ทบแกว  – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ  ทบแกว 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1 สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน คะ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา     

นางลักษิกา  โฮ             - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางลักษิกา  โฮ       
สมาชิกสภา หมูท่ี 7     สมาชิกสภา หมูท่ี 7  ขอรับรอง คะ     
นางชวยชอบ  ครจำนงค   - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ ครจำนงค        
สมาชิกสภา หมูท่ี ๑   สมาชิกสภา หมูท่ี  ๑ ขอรับรอง คะ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา  -  ไมมี 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  เปนวาคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน    

๕  คน ครับ 
- ลำดับตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ใหสมาชิกสภา เสนอรายชื่อท่ีตน
เห็นสมควร โดยเสนอคนละ ๑ ชื่อ และมีผูรับรอง ๒ ทาน ขอเชิญสมาชิกสภา                                                                                      
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565   คนท่ี ๑  ครับ                                                                                                                                                                                                                                              

นางชวยชอบ  ครจำนงค - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจำนงค 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1 สมาชิกสภา  หมูท่ี 1  ขอเสนอ นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  สมาชิกสภา   หมูท่ี 8 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๑  
 

      /นายสำเนา……… 



 ๑๑ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา 
นายแตม  เรงสูงเนิน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายแตม  เรงสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี ๖   สมาชิกสภา หมูท่ี ๖   ขอรับรอง ครับ 
นางมะราวรรณ ทบแกว - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ ทบแกว    
 สมาชิกสภา หมูท่ี 1     สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรอง คะ 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไมครับ 
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา - ไมมี 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ถาไมมี ขอประกาศใหท่ีประชุมสภา ทราบวา นายประเทือง  กรึมสูงเนิน   
ประธานสภา สมาชิกสภา หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๑ ครับ ขอเชิญทานสมาชิกสภา 
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๒ เชิญ ครับ 

นางมะราวรรณ ทบแกว - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ ทบแกว 
สมาชิกสภา หมูท่ี ๑ สมาชิกสภา หมูท่ี ๑  ขอเสนอ นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภาหมูท่ี 8     

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนท่ี ๒ คะ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -   ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ  
ประธานสภา   
นางลักษิกา  โฮ  - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางลักษิกา  โฮ 
สมาชิกสภา หมูท่ี 7 สมาชิกสภา หมูท่ี 7 ขอรับรอง คะ 
นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน   
สมาชิกสภา หมูท่ี 8 สมาชิก สภา หมูท่ี  8  ขอรับรอง ครับ 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไมครับ 
ประธานสภา 

ท่ีประชุมสภา -  ไมมี 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ถาไมมี ขอประกาศใหท่ีประชุมสภาทราบวา นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิก   
ประธานสภา สภาหมู ท่ี  8  ไดรับ คัดเลือก เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  คนท่ี ๒    
- ขอเชิญทานสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๓ เชิญ ครับ 

นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพุมพวง ฉัตรสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี ๒ สมาชิกสภา หมูท่ี ๒ ขอเสนอนายประสงค  ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี 4  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๓ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา 
 

        /นางมะราวรรณ………. 



 ๑๒ 

นางมะราวรรณ ทบแกว - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางมะราวรรณ ทบแกว 
สมาชิกสภา หมูท่ี 1 สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรอง คะ 

นางชวยชอบ  ครจำนงค - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจำนงค   

สมาชิกสภา หมูท่ี 1 สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรองคะ   

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม ครับ 
ประธานสภา 

ท่ีประชุมสภา -  ไมมี 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ถาไมมี ขอประกาศใหท่ีประชุมทราบวา นายประสงค  ยุนสงูเนิน สมาชิกสภา  
ประธานสภา สมาชิกสภา หมูท่ี  4 ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๓ ขอเชิญทาน
สมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๔ เชิญ ครับ 

นายแตม  เรงสูงเนิน -  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายแตม  เรงสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 6     สมาชิกสภา หมูท่ี 6 ขอเสนอนางลักษิกา   โฮ สมาชิกสภา หมูท่ี 7 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๔ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา 
นายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายสมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 5  สมาชิกสภา หมูท่ี 5 ขอรับรอง ครับ 
นายประสงค  ยุนสูงเนิน - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประสงค  ยุนสูงเนิน
สมาชิกสภา หมูท่ี 4 สมาชิกสภา หมูท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม ครับ 
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา -  ไมมี 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ถาไม มี  ขอประกาศให ท่ีประชุมทราบวา นางลักษิกา  โฮ สมาชิกสภา 
ประธานสภา           หมูท่ี 7 ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๔ ขอเชิญทานสมาชิกสภา 
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๕ เชิญ ครับ 

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน- เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน  
สมาชิกสภา หมูท่ี 8 สมาชิกสภา หมูท่ี 8 ขอเสนอนางมะราวรรณ  ทบแกว สมาชิกสภา หมูท่ี 1  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป   
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๕  

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ  
ประธานสภา 
นายแตม  เรงสูงเนิน เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายแตม  เรงสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 6 สมาชิกสภา หมูท่ี 6 ขอรับรอง ครับ 
 

         /นางชวยชอบ………… 



 ๑๓ 

นางชวยชอบ  ครจำนงค - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางชวยชอบ  ครจำนงค  
สมาชิกสภา หมูท่ี 1 สมาชิกสภา หมูท่ี 1 ขอรับรอง คะ 
 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม ครับ 
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา -  ไมมี 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - ถาไมมี ขอประกาศใหท่ีประชุมทราบวา  นางมะราวรรณ  ทบแกว สมาชิก 
ประธานสภา สภา หมูท่ี 1 ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนท่ี ๕ 
 - ผมขอประกาศใหท่ีประชุมสภาแหงนี้ทราบวา มีคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของสภา
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน ๕ คน ประกอบดวย 

                               ๑. นายประเทือง  กรึมสูงเนิน          สมาชิกสภา หมูท่ี 8 
                               ๒. นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ    สมาชิกสภา หมูท่ี 8 
                               ๓. นายประสงค  ยุนสูงเนิน     สมาชิกสภา หมูท่ี 4 
                               ๔. นางลักษิกา   โฮ            สมาชิกสภา หมูท่ี 7 
                               ๕. นางมะราวรรณ  ทบแกว    สมาชิกสภา หมูท่ี 1 
  

                   - ลำดับตอไปท่ีประชุมสภาจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอ 
คณะกรรมการแปรญัตต ิขอเชญิสมาชิกสภาไดเสนอครับ  

นางมะราวรรณ  ทบแกว   - ขอเสนอการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร  
สมาชิกสภา หมูท่ี 1     ญัตติไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง เริ่มตั้งแตเวลา ๑1.๐๐ น. ของวันท่ี 6 สิงหาคม  

๒๕๖4 จนถึงวันท่ี 8 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา 16.๐๐ น. 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา 

นายแตม  เรงสูงเนิน - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ผมนายแตม เรงสูงเนิน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 6 สมาชิกสภา หมูท่ี 6  ขอรับรองครับ 

นางลักษิกา  โฮ  - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางลักษิกา โฮ 
สมาชิกสภา หมูท่ี 7 สมาชิกสภา หมูท่ี 7  ขอรับรองคะ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 
ประธานสภา 

ท่ีประชุมสภา -  ไมมี 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมสภา เห็นชอบใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  
ประธานสภา ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง เริ่มตั้งแตเวลา ๑1.๐๐ น. 

ของวันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕๖4 จนถึงวันท่ี 8  สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา 16.๐๐ น. ขอ
มติท่ีประชุม ครับ 

มตท่ีิประชุมสภา   เห็นชอบ   ๑2 เสียง 
  งดออกเสียง    ๑ เสียง 

       /นายสำเนา………. 
 



 ๑๔ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  ผูบริหาร หรือสมาชิกสภาทานใด จะขอยื่นคำแปรญัตติตอประธานคณะกรรมการ 
ประธานสภา แปรญัตติ ไมนอยกวา  ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแตเวลา ๑1.๐๐ น. ของวันท่ี 6

สิงหาคม ๒๕๖4 จนถึงวันท่ี 8  สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา 16.๐๐ น. และผมขอ
เชิญประชุมสภาครั้งตอไป เพ่ือพิจารณางบประมาณในวาระ ๒ และ ๓ ในวันท่ี     
๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 - ลำดับตอไปขอเชิญเลขานุการสภา แจงกำหนดนัดประชุม เพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นางสมจิตร ธรรมมา - ดิฉัน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เลขานุการสภา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑0.30 น.  
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง โดยพรอมเพรียง 

คณะกรรมการแปรญัตติ   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน -  มีสมาชิกสภาหรือผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องจะสอบถามหรือเสนอแนะขอ  
ประธานสภา     เชิญครับ 
นางพุมพวง  ฉัตรสูงเนิน    -เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันขอเรียนถามทาน
นายกสมาชิกสภา หมูท่ี 2     องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เรื่องการจัดระเบียบทางเขา ทางออก ตรง 
      ทองหลางออมดวยคะ 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  - เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กำลังใหชาง  
นายก อบต.โคงยาง   ออกแบบอยู ครับ 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน - มีสมาชิกทานใด หรือผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม ครับ  
ประธานสภา  ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมโดยพรอมพียงกันในวันนี้ขอปดประชุมสภา 
      
ปดประชุมเวลา    ๑0.10 น. 
 
  ลงชื่อ    สมจิตร ธรรมมา     ผูจดรายงานการประชุม 
           (นางสมจิตร ธรรมมา) 
        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุไดตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
   ลงชื่อ   ปประมวล  แสงรัศมีเพ็ญระมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  

    (นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

  
 

   ลงชื่อ    ประเทือง กรึมสูงเนินประเทือง กรึมสูงเนิน   
    (นายประเทือง กรึมสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
  

                                                       /ลงชื่อ............ 



 ๑๕ 

   
          ลงชื่อ   มณนิชามณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  เคลื่อนสูงเนิน 

(นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

  
 
  

  


