
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันที่  21  สิงหาคม  2562   เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

                                       -------------------------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
             เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอาทิตย์  รินทร์พรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวาระการ
ประชุม 
นายอาทิตย์  รินทร์พรม        - เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศอ าเภอหนองพอก เรื่อง เรียกประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
                                           ฯลฯ 
นางมัทนา  ปิ่นประไมย์  - อ่านประกาศอ าเภอหนองพอก เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองขุ่นใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ด้วยประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ขอให้นายอ าเภอหนองพอกเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี     
พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่ 16  สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
และเรื่องอ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้าที่   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55           
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 นายอ าเภอหนองพอก จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี          
พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่ 16  สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน     
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
 ประกาศ ณ วันที่ 19  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  นายวิธรัช  รามัญ 
นายอ าเภอหนองพอก 

 

ระเบียบวาระท่ี 1            เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
นายอาทิตย์  รินทร์พรม              -  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
(ประธานสภาฯ) ทางสภาฯ ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญทางคณะผู้บริหารแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ 
นายวาส  เกื้อหนองขุ่น  - แจ้งเรื่องถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ ด้วยยางพารา บ้านดงบัง  

หมู่ที่ 4 ไปบ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9  ไดย้กเลิกผู้รับจ้างรายเก่าเนื่องผู้รับจ้างเดิม
ขาดคุณสมบัติ และได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว 
- ระเบียบกฎหมายการปกครองท้องถิ่นยังไม่ก าหนดวันเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายอาทิตย์  รินทร์พรม  - มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะแก้ไข/เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562   หรือไม ่                          

          

ที่ประชุม                               - มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
    - รับรอง   19   เสียง 
    - ไม่รับรอง –  เสียง 
    - ไม่มาประชุม  1 คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 2) ขั้นแปรญัตติ 

นายอาทิตย์ รินทร์พรม  - ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
(ประธานสภาฯ)   ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่านไป 
    แล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง 

ถูกต้องของ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 และรอ
รับค าแปรญัตติ ดังนั้นจึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

นายวีระ  ชูศรีทอง  - เรียนประธานสภาฯ ผมนายวีระ ชูศรีทอง  รองประธานสภาฯ และในนาม 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา 
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 15 – 
17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นค าขอแปรญัตติ  คือนายวาส  เกื้อหนองขุ่น         
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 
เวลา 16.00 น. และขอสงวนค าแปรญัตติ  เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ่ เพ่ือพิจารณา ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3     
(ขั้นลงมติ) ต่อไป ขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ครับ 

นายวาส เกื้อหนองขุ่น  - เรียนประธานสภาฯ ผมนายวาส  เกื้อหนองขุ่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองขุ่นใหญ่ ขอแปรญัตติ 2 โครงการ ดังนี้ 
โครงการที่ 1. (ข้อความเดิม) หน้า 81 
- แผนงานงานเคหะและชุมชุน 

o งบลงทุน 
o งานไฟฟ้าและถนน 
o ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
o ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที ่13 

จ านวน 371,000 บาท  
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13   
จุดด าเนินโครงการจากบ้านนายณัฐพงษ์  เมืองแวง ไปทางบ้านนางดอกไม้ คัทธเนตร 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N16.141724 E104.052735  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N16.140266 E104.052001  
ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้อท่ีไม่น้อย 
850 ตรม. วางท่อระบายน้ าขนาด 0.40 x1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อนพร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ก าหนดโดยอนุโลม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 โครงการที่ 28 หน้าที่ 86 
 แปรญัตติเป็น  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที ่13  
จ านวน 371,000 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งประเสริฐ  
หมู่ที่ 13 จุดด าเนินโครงการจากบ้านนายณัฐพงษ์ เมืองแวง ไปทางบ้านนางดอกไม้ 
คัทธเนตร ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  N16 .141724 E104.052735 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ N16.140266 E104.052001 ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้อที่ไม่น้อย 650 ตรม. วางท่อระบายน้ าขนาด 
0.40 x1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนดโดยอนุโลม พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 โครงการที่ 28 หน้าที่ 86  
 

โครงการที่ 2. (ข้อความเดิม) หน้า 83 
- แผนงานงานเคหะและชุมชุน 

o งบลงทุน 
o งานไฟฟ้าและถนน 
o ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
o ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
-  โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบ  

บ้านดงบัง หมู่ที ่6 จ านวน 67,000 บาท 
- เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบบ้านดงบัง 

หมู่ที่ 6 จุดด าเนินโครงการจากท่ีสาธารณะหนองปอบิดไปทางที่สาธารณะวัดป่าสามัคคี
ธรรม ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N16.226844 E104.139881  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N16.224102 E104.140008 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร  
เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตรม. วางท่อระบายน้ าขนาด 0.40 x1.00 เมตร จ านวน 10 ท่อน 
พร้อมลงลูกรังหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตรพร้อมปรับแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 โครงการที่ 68 หน้าที่ 98 
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แปรญัตติเป็น  
-  โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบบ้านดงบัง 

หมู่ที่ 6 จ านวน 67,000 บาท 
- เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบบ้านดงบัง 

หมู่ที่ 6 จุดด าเนินโครงการจากท่ีสาธารณะหนองปอบิดไปทางที่สาธารณะวัดป่าสามัคคี
ธรรม ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N16.226844 E104.139881  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N16.224177 E104.141520  
ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 306 เมตร หนา สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร  
เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตรม. วางท่อระบายน้ าขนาด 0.40 x1.00 เมตร จ านวน 16 ท่อน 
พร้อมลงลูกรังหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตรพร้อมปรับแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 โครงการที่ 68 หน้าที่ 98 
- จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ พิจารณาขอความ
เห็นชอบอนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามท่ีเสนอ 

นายอาทิตย์  รินทร์พรม  - ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอค าแปรญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ)   หนองขุ่นใหญ่ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2) ขั้นแปรญัตติ  
    - ดังนั้น วาระท่ี 2 ขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 ตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอแปรญัตติฯ  

มติที่ประชุม   - เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม จ านวน  -  เสียง 
    - เห็นชอบตามร่างที่ผู้บริหารท้องถิ่นแปรญัตติ  จ านวน  20  เสียง 
    - งดออกเสียง  -  เสียง  
    - ไม่มาประชุม  1  คน 
 

3.2 เรื่องญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 3) ขั้นลงมติ  

นายอาทิตย์  รินทร์พรม  - ในวาระการแปรญัตติก็ได้ผ่านสภาฯ แล้ว คงเหลือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติให้
ความเห็นชอบ ซึ่งไม่มีการอภิปราย  
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างที่มีการแปรญัตติแล้ว ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบใหต้ราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
      เป็นข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- เห็นชอบ     20  เสียง    
    - ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
    - งดออกเสียง   -  เสียง  
    - ไม่มาประชุม  1  คน 
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(ลงชื่อ)      อาทิตย์  รินทร์พรม    
          (นายอาทิตย์  รินทร์พรม) 
       ประธานสภา อบต.หนองขุ่นใหญ่                          
 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอาทิตย์  รินทร์พรม  - มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
    ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
 
    ปิดประชุม  เวลา  15.30 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)    มัทนา  ปิ่นประไมย์ ผู้บันทึกการประชุม 
      (นางมัทนา  ปิ่นประไมย์) 
          เลขานุการสภาฯ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วปรากฏว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชุม 

 
 
                              

(ลงชื่อ)         ชัด อุณาศรี  ประธานตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายชัด อุณาศรี) 
 

(ลงชื่อ)    วิรุฒิ      เชื้ออุ่น กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวิรุฒิ   เชื้ออุ่น) 
 

(ลงชื่อ)      วีระ  ชูศรีทอง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวีระ  ชูศรีทอง) 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมแล้วในวันที่......................................... 
 
                                

 
 
 
                                 
                          

 
 

 
 
                                 
 
 


