
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 2)  

ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที่  13  สิงหาคม  2562   เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
                                       -------------------------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
             เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอาทิตย์  รินทร์พรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ตามระเบียบ
วาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1            เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
นายอาทิตย์  รินทร์พรม              -  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
(ประธานสภาฯ)   - ขอแจ้งเรื่องการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  

หมู่ที่ 9 นายบุญทรง สมสุข ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอหนองพอก และมี
ผลการลาออกแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายอาทิตย์  รินทร์พรม             - เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ อ่านรายงานการ 

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
นางมัทนา ปิ่นประไมย์  - อ่านรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
(เลขานุการสภาฯ)   
นายอาทิตย์  รินทร์พรม  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข / เพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  หรือไม่ 
                                          -  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์แก้ไข /เพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม                               - มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562   
    - รับรอง   21  เสียง 
    - ไม่รับรอง –  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3                     เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
นายอาทิตย์  รินทร์พรม            - ในสว่น ของสภาฯ ไม่มีเรื่องเสนอที่ประชุม ให้ผู้บริหาร เป็นผู้เสนอข้อราชการต่อ 

ที่ประชุม  
นายวาส  เกื้อหนองขุ่น  - ขอแจ้งให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ว่าปลัดองค์การ 
(นายกอบต.) บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

แล้ว และทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้มีการเลือกเลขานุการ
สภาฯ เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- ขอแจ้งเรื่องเจ้าพนักงานการเงินการบัญชี ที่ไม่มาท างานเนื่องจากมีค าสั่งให้ไล่
ออกแล้ว  
- เรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
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- เรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มาให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลดูแลรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการในส่วนต่างๆ   
- เรื่องถนนสายบ้านดงบัง – ดงทรายงาม โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ได้ประกาศและมีผู้รับเหมาก่อสร้าง
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม                             - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                          4.1 พิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                        พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 
นายอาทิตย์  รินทร์พรม      - แจ้งว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้รับญัตติจากผู้บริหาร 
                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                         งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่   

พิจารณา เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ แถลงงบประมาณ 
หลักการ เหตุผล และแนวนโยบาย 

นายวาส  เกื้อหนองขุ่น            - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วาส  เกื้อหนองขุ่น  นายกองค์การ 
                                         บริหารสว่นต าบลหนองขุ่นใหญ่ ขอแถลงงบประมาณ ประกอบข้อบัญญัติ 
                                         งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา 
                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
                              - บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จะได้เสนอ 
                                         ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
                                         ต าบลหนองขุ่นใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
                                         ต าบลหนองขุ่นใหญ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
                                         ถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน 
                                         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
    ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขุ่นใหญ ่บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 18,943,882.80 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 13,809,535.45 บาท 
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1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,325,098.47 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 

โครงการ รวม 10,000.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

(1) รายรับจริง จ านวน 29,553,508.46 บาท ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดภาษีอากร  จ านวน 23,176.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต   

จ านวน 3,877.90 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 21,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 98,350.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 8,579,498.56 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,827,606.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,970,700.00 บาท 
 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 30,925,492.53 บาท ประกอบด้วย 
 

งบกลาง จ านวน 8,155,258.00 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 11,521,379.1 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 3,527,855.42 บาท 
งบลงทุน จ านวน 5,833,220.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,887,800.00 บาท 

 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดที่รัฐบาลให้โดยระบุอุดหนุนวัตถุประสงค์  
จ านวน 1,970,300.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 402,000.00 บาท  
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

 รายรับจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ 
 ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 0.00 110,200.00 111,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

2,865.50 9,000.00 9,690.00 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 20,000.00 190,000.00 215,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย ์

50.00 0.00 331,900.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 202,550.00 445,500.00 78,450.00 

หมวดรายได้จัดเก็บเอง 225,465.50 754,700.00 746,040.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจดัสรร 9,811,367.21 18,567,000.00 19,253,960.00 

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

9,811,367.21 18,567,000.00 19,253,960.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,236,666.00 20,678,300.00 20,000,000.00 

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอดุหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,236,666.00 20,678,300.00 20,000,000.00 

รวม 30,273,498.71 40,000,000.00 40,000,000.00 
 

2.1 ค าแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ 

 

    2.2 ค าแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
ประมาณการ  

ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ 

งบกลาง 9,269,772.00 10,400,320.00 11,502,996.00 

งบบุคลากร 3,500.00 14,129,256.00 13,458,797.00 

งบด าเนินงาน 4,013,751.16 7,027,324.00 7,138,723.00 

งบลงทุน 6,124,990.03 6,013,300.00 5,377,800.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 2,768,656.39 2,429,800.00 2,501,684.00 

รวม 22,180,669.58 40,000,000.00 40,000,000.00 

 
 
 



5 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,296,261 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 994,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

     แผนงานการศึกษา 6,805,163 

     แผนงานสาธารณสุข 106,000 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 808,460 

     แผนงานเคหะและชุมชน 7,366,120 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 51,000 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 40,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

     แผนงานการเกษตร 30,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

     แผนงานงบกลาง 11,502,996 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000 
 
    - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ตั้งรับ 

ประมาณ รวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท และตั้งจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
40,000,000 บาท เป็นการตั้งงบประมาณ แบบสมดุล ซึ่งขอให้สมาชิกฯ ได้
พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามเอกสารที่แจกให้ 

นายอาทิตย์  รินทร์พรม         - ตามท่ีผู้บริหารได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
(ประธานสภาฯ)            มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นในร่างงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ.2563  
นายชัด อุณาศรี   - เรียนประธานสภาฯ ชัด อุณาศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  การจัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปี พ.ศ.2563 น่าจะเหมาะสมกับท่ีตั้งจ่ายไว้ ผมได้ศึกษาอ่านถี่ถ้วนแล้วไม่เกิน
ความเป็นจริง จึงเห็นด้วยกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายของผู้บริหารในปี 2563 

นายประหยัด เย็นวัฒนา  - เรียนประธานสภาฯ ประหยัด เย็นวัฒนา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 การตั้ง 
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับผลประโยชน์ทั่วทุกหมู่บ้าน เห็นชอบกับ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
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นายอาทิตย์  รินทร์พรม  - เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ อภิปรายเพิ่มเติม 
(ประธานสภาฯ) 
นายวาส  เกื้อหนองขุ่น  - เรียนประธานสภาฯ การตั้งงบประมาณมีหลายหมวดซึ่งแต่ละหมวดก็จะค านึงถึง 

ความเหมาะสม ความจ าเป็น เช่นหมวดการศึกษา ซึ่งจะแยกเป็นค่าอาหารเสริม
นมโรงเรียน อาหารกลางวัน ค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน ประเพณีวัฒนธรรมและ
การกีฬา และบางหมวดก็จะตั้งงบประมาณซ่อมแซมเม่ือมีความเดือดร้อน เช่น 
งานไฟฟ้า คณะผู้บริหารได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ จึงได้น าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขุ่นใหญ่ เพื่อพิจารณารับร่างต่อไป 

นายอาทิตย์  รินทร์พรม         - ตามท่ีผู้บริหารได้ชี้แจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
(ประธานสภาฯ)           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นในร่างงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม                         - มีมติเห็นชอบรับร่าง   21  เสียง    
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง   
 

4.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

นายอาทิตย์  รินทร์พรม           - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อนพิจารณาวาระที่ 2 ต้องตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติไว้โดยเฉพาะอย่าง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่น้อยกว่า 3 
คน แต่ไม่เกิน 7 คน เป็นคณะกรรมการสามัญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 ข้อ 105 ข้อ 107 ข้อ 8 
และข้อ 75 วรรคสาม สรุปคือเลือกคณะกรรมการจนครบจ านวนตามต้องการ
เหมือนกับการเลือกประธานสภา 

นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น  - เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน 
    นายอุดม  รอบดูดี    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13  ผู้รับรอง 
    นายพรศักดิ์  วิเศษอุด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม   - มีมติก าหนดจ านวน คณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน 
นายอาทิตย์  รินทร์พรม  - เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
(ประธานฯ)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 พร้อมผู้รับรอง 
 

นายชัด อุณาศรี   - เสนอ นายวีระ  ชูศรีทอง  รองประธานสภาฯ 
1) นายประหยัด  เย็นวัฒนา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7   ผู้รับรอง 
2) นายสมบัติ  จาตุรงค์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  ผู้รับรอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

นายจักรี  อาศัยสงฆ์  - เสนอ นายอุดม  รอบดูดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
1) นายศรัณยู พิมพ์ภู  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11   ผู้รับรอง    
2) นายทวี  ประดับเพชร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7   ผู้รับรอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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นางสุวนีย์  ไทนาทม  - เสนอ จักรี  อาศัยสงฆ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
1) นายเรืองศิลป์  ทัศน์ศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8   ผู้รับรอง    
2) นายจันลี  นิลไชย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2   ผู้รับรอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

นายอาทิตย์  รินทร์พรม             - เมื่อที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด 3 ท่าน 
(ประธานสภาฯ)   และไม่มีผู้เสนอชื่ออีก จึงไม่ต้องมีการคัดเลือก 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

4.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายอาทิตย์ รินทร์พรม               - การก าหนดระยะเวลาในการรับค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยให้
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาเป็นผู้ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันวันไหน ถึงวันไหน  

เช่น ก าหนดรับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีเวลาในการรับค าแปร
ญัตติ วันละ 8 ชั่วโมง จ านวน 3 วัน ก็จะครบ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการแปรญัตติให้มีหลักฐานการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ก าหนดวันรับค าแปร
ญัตติแล้วสภาท้องถิ่นจะพิจารณาเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นได้อีก
ในวันนั้น 
 
****************พักการประชุม***************************** 
 
-เลขานุการสภาฯ เรียกคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการคัดเลือกตามมติที่
ประชุม จ านวน  3 ท่าน เพ่ือพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางมัทนา  ปิ่นประไมย ์  - ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติดังนี้ 
    นายวีระ  ชูศรีทอง   เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    นายอุดม  รอบดูดี เป็นกรรมการแปรญัตต ิ
    นายจักรี  อาศัยสงฆ ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นายวีระ ชูศรีทอง  - ก าหนดรับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. วันละ 8 ชั่วโมง จ านวน 3 วัน  24 ชั่วโมง ณ. ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ และให้คณะกรรมการแปร
ญัตติมารอรับค าแปรญัตติจากผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ที่ประสงค์จะยื่นค าขอแปรญัตติด้วย 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
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(ลงชื่อ)   อาทิตย์  รินทร์พรม   
          (นายอาทิตย์  รินทร์พรม) 
       ประธานสภา อบต.หนองขุ่นใหญ่                          
 

    4.4 เลขานุการฯ สภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นางมัทนา  ปิ่นประไมย์  - อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
 (เลขานุการสภาฯ)  ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 109 ให้เลขานุการสภาฯ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
- คณะกรรมการแปรญัตติต้องมารับค าแปรญัตติ ณ สถานที่ที่ได้แจ้งให้สมาชิก
สภาฯทราบ ตามเวลาที่ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (อย่างน้อย 3 วัน) 
เมื่อคณะกรรมการได้รับค าเสนอค าแปรญัตติเสร็จแล้ว ให้ท าหนังสือเชิญผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกที่เสนอค าแปรญัตติ เข้าประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ ไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 105 

    - ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อรอรับค าแปรญัตติจากผู้บริหาร 
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 16.40 น. เป็นต้นไป 
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
 

ระเบียบวาระท่ี 5                   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายอาทิตย์  รินทร์พรม         - มีท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)   - ในคราวประชุมครั้งต่อไป ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวาระท่ี 2 (ข้ันแปร 

ญัตติ และ 3 ขั้นลงมติ จะมีหนังสือเรียกประชุม 
- ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและท่ีประชุมได้ประชุมครบ
ตามระเบียบวาระการประชุม 

 

    ปิดประชุม  เวลา  15.30 น. 
 

                                       
         (ลงชื่อ) มัทนา  ปิ่นประไมย์     ผู้บันทึกการประชุม 

                                                         (นางมัทนา  ปิ่นประไมย์) 
                                                             เลขานุการสภาฯ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วปรากฏว่าถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม      

                              

(ลงชื่อ)    ชัด อุณาศรี    ประธานตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายชัด อุณาศรี) 
 

(ลงชื่อ)  วิรุฒิ      เชื้ออุ่น  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวิรุฒิ      เชื้ออุ่น) 
 

(ลงชื่อ)         วีระ  ชูศรีทอง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวีระ  ชูศรีทอง) 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมแล้วในวันที่.....21 สิงหาคม 2562 
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