
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 25๖๒ 

วันที่  1๕  สิงหาคม   25๖๒   
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

....................................................................................................................... 
๑. ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายทองใบ   ไตรยราช ประธานสภา อบต.หนองปลิง ทองใบ  ไตรยราช  
๒ นายวัชระพงษ์   พิมเสน รองประธานสภา อบต.หนองปลิง วัชระพงษ์   พิมเสน  
๓ นายประภาส    โพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๓  ประภาส   โพธิ์ศรี  
๔ นายไพรัตน์    ศรีส าราญ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๘ ไพรัตน์   ศรีส าราญ  
๕ นายไวพจน์   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๖ ไวพจน์   สุรินทะ  
๖ นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๕ วิไลวรรณ   ค าภูแสน  
๗ นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  
๘ นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒ อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์  
๙ นายสมเพศ   ผลาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ สมเพศ   ผลาจันทร์  

๑๐ นายจักรพงศ์   ดอนคง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ จักรพงศ์  ดอนคง  
๑๑ นายโชคชัย   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ โชคชัย   โคตะมา  
๑๒ นายสมพร   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ สมพร   สุรินทะ  
๑๓ นางนิพล   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๑๔ นางตองอ่อน   โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๗ ตองอ่อน   โยธายุทธ  
๑๕  นายธนสิทธิ์  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖ ธนสิทธิ์  ริค าแง  
๑๖  นายก าพล  ประดับศิลป์ เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง   ก าพล  ประดับศิลป์  

 
๒. ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายปริญญา โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๒ ไม่ทราบสาเหตุ 
      

 
 
 
 
 
 

/๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
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๒. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิเชียร    ธรรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร    ธรรมรักษา  
2 นายเต็มชัย     ผลาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มชัย    ผลาจันทร ์  
3 นายนอม     โคตะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นอม     โคตะมา  
4 นายจ านงค์     ไพค านาม เลขานุการนายก อบต. จ านงค์    ไพค านาม  
5 นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นิรมล   นามฮุง  
6 นายบุญชู   โฮมวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง บุญชู   โฮมวงศ์  
๗ นายชัทชัย  เวียงศรี นายช่างโยธา ชัทชัย  เวียงศรี  
๘ นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา กฤษณะ  ฐานลุน  
๙ น.ส.พรรณภา  หินสอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา  หินสอ  

๑๐ นางทัศนีย์  เจริญไชย ผู้อ านวยการกองคลัง ทัศนีย์  เจริญไชย  
๑๑ นางสุปราณี  มหาโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี สุปราณี  มหาโคตร  
๑๒ นางรุ่งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่งนะภา  ตุพิลา  
๑๓ นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  
๑๔ นางงามตา  โยธายุทธ แม่บ้าน งามตา  โยธายุทธ  
๑๕ นางสุวรรณา  ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุวรรณา  ถันชมนาง  
๑๖ นายพาณิชย์  บุญยู หัวหน้าส านักปลัด พาณิชย์  บุญยู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงาน ... 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่  1๕  สิงหาคม   25๖๒   

ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
.................................................................................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงไดใ้ห้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
เข้าห้องประชุม  และได้เชิญให้สมาชิกฯนั่งตามที่ซึ่งจัดไว้ให้เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากผู้เข้าร่วมประชุม  และ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 25๖๒ และได้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โดยประธานสภาฯ ได้มีหนังสือนัดประชุม
(นายทองใบ ไตรยราช) ถึงสมาชิกทุกท่านให้มาประชุมในวันนี้ เนื่องจากทางประธานสภาฯได้รับการยื่นเสนอญัตติ 

จากนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ในญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีได้ส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕  
(นายก าพล  ประดับศิลป์)มิถุนายน ๒๕๖๒ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพ่ือมอบให้สมาชิกสภาฯตรวจดู 

และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบส าเนารายงาน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
ว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่อย่างไร หากท่านใดเห็นควร
ให้มีการแก้ไข ถ้อยค าใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

ที่ประชุม  รับทราบและได้ตรวจดูรายงานการประชุม   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ อภิปรายหรือไม ่อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(นายทองใบ ไตรยราช) แก้ไขใดๆ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 /มติที่ประชุม ... 



 

-๔- 

มติที่ประชุม  -  รบัรองรายงานการประชุม ๑๔  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓  
   วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้ชี้แจงและน าเสนอรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมสภาฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป     

นายก อบต.                ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓ มีรายละเอียด 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ประมาณการายรับตั้งไว้จ านวน ๒๗,๕00,000.00 บาท โดยขอชี้แจงให้ท่านประธานและ

สมาชิกฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการเงินการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                        เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ล าดับต่อไปจะไดช้ี้แจงเพ่ือให้ทราบถึง     
                             สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

                      1. สถานะการคลัง 

                    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน        
          ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

                 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 22,๔๕๖,๗๕๑.๓๖ บาท 

                 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 9,106,484.18  บาท 

                 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,390,922.96 บาท 

                1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ  
           รวม ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๙ โครงการ  
           รวม ๙๘๒,๖๑๑.๐๐ บาท 

                    1.1.6 เงินกู้คงค้าง ๐.๐๐ บาท 

                      2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒   

                    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น จ านวน 21,๖๘๕,๔๑๗.๒๗  บาท ประกอบด้วย 

                   หมวดภาษีอากร จ านวน 170,7๘๔.75 บาท          
 

     /หมวดค่าธรรม ...  



 

                      -๕- 
 

   

                   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 5๓,๘๑0.00 บาท 

                   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน ๑๕๗,๖06.0๗ บาท 

                   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ ฯ จ านวน 28๙,๙๔๖.00 บาท 

                   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 7,330.00 บาท 

                   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 1,655.00 บาท 

                   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 11,8๐๖,๕๕๑.๔๕ บาท 

                   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 9,197,734.00 บาท 

  
 
 
 

                  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๒๗,๕๐๐ บาท 
      (3) รายจ่ายจริง จ านวน 16,2๒7,๖๔5.72 บาท ประกอบด้วย 

      งบกลาง จ านวน 3,912,976.00 บาท 

     งบบุคลากร จ านวน 7,277,615.00 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 3,3๖๖,๒๑๙.๒3 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 157,000.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,513,835.49. บาท 

     (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 27,500.00    
 บาท 

     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

     (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

      (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  ๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  แยกเป็น 
 

    รายได้จัดเก็บเอง 

 

 หมวดภาษีอากร   รวมทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐.๐๐   บาท  แยกเป็น 
1.  ภาษีท่ีดินและปลูกก่อสร้าง จ านวน   ๑๔๐,000.00    บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้นมาใหม่ 
2. ภาษีป้าย     จ านวน     ๕๐,000.00    บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 

 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   รวมทั้งสิ้น  ๗๓,๘๐๐.๐๐  บาท แยกเป็น 
    1.   ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน    ๑๐,๐๐๐.00    บาท   
          ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

/๒. ค่าปรับการ... 



 

                                    -๖- 
 
    2.   ค่าปรับการผิดสัญญา                 จ านวน        ๑,000.00    บาท    
          ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
    3.   ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน     ๕๕,000.00   บาท   
          ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
    4.   ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน     ๓,๐๐๐.๐๐    บาท  
          ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

5  ค่าธรรมเนียมติดตั้งน้ าประปา  จ านวน         ๕00.00    บาท  
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

    6.   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จ านวน           ๑,๐00.00    บาท 
          ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
    7.   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่  3 จ านวน  ๑,๗๐0.00 บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๘.   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน ๕๐๐.00  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
๙.   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางฯ  จ านวน ๕๐๐.00    บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา 
๑๐  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล   จ านวน        ๕๐๐.00    บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ๑๑. ค่าธรรมเนียมอนุรักษ์ป่าไม้ กรมป่าไม้ จ านวน      ๑๐๐.๐๐   บาท 

 ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวมทั้งสิ้น   ๒๔๘,๐๐๐.00      บาท  แยกเป็น 
1.  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   จ านวน      ๑๐๐,000.00     บาท 

 ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่งบประมาณท่ีผ่านมา 
2.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     จ านวน            ๑๔๐,000.00      บาท 

 ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 
๓. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ  จ านวน       ๘,๐๐๐.๐๐    บาท  
     ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 

 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น ๓๕0,000.00 บาท       
   แยกเป็น 
    ๑.  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน    ๓๕0,000.00    บาท  

(ค่าจ าหน่ายน้ าประปา,ค่าเช่าตลาดสดรายวันและรายเดือน,ค่าไฟฟ้าตลาดสด,ค่า
น้ าประปาตลาดสด,ค่าบริการห้องน้ าตลาดสด) 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

/หมวดเบ็ดเตล็ด... 
 
 



 

                                -๗- 
 

 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวมทั้งสิ้น   ๑๑,๒00.00   บาท    แยกเป็น 
    ๑.   ค่าขายแบบแปลน   จ านวน                ๑๐,๐00.00    บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
๒.   ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน           ๒๐๐.๐๐    บาท 
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่งบประมาณที่ผ่านมา 
๓.   รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จ านวน          ๑,๐00.00    บาท 

 ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  หมวดรายได้จากทุน      รวมทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐.๐๐  บาท แยกเป็น 
    ๑.   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จ านวน         ๒,๐๐๐.๐๐    บาท  
         ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่งบประมาณท่ีผ่านมา    

 

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร     รวมทั้งสิ้น   ๑๔,๖๒๕,๐๐๐.00    บาท  แยกเป็น 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ  ก าหนดแผนฯ  จ านวน   ๙,๑๐๐,๐00.00  บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม  1  ใน 9         จ านวน              1,๕๐0,000.00  บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

     ในส่วนของประมาณการรายจ่ายนั้น ขอมอบหมายให้ท่านรองปลัด อบต.หนองปลิง
   ได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ 

รองปลัด อบต.  ประมาณการรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
(น.ส.นิรมล นามฮุง) ๒๕๖๓ ได้ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น  ๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (รองปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองปลิง ได้อ่านและชี้แจงประมาณการรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกแผนงาน งาน จนครบทุกกิจกรรม โครงการ) 

โดยรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้นนี้ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 25๖๓ ที่ส าเนาแนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ ตามที่ท่าน
สมาชิกได้น ามาในวันนี้     

 ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบิริหารส่วนต าบลหนองปลิงและท่านรองปลัด อบต. ที่ได้         
(นายทองใบ ไตรยราช) ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓ จนละเอียดก่อนจะให้

สภาฯมีมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ และตอ่ไปขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงแนวทางการ 
พิจารณาและการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เลขานุการสภาฯ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น จะเห็นได้ว่า 
(นายก าพล  ประดับศิลป์)ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งไว้ 

/ประมาณการไว้ ... 
 



 

-๘- 
 

ประมาณการไว้ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เท่ากับร่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งประมาณการ
ไว้รวม ๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น เงินรายได้ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงิน
อุดหนุน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในส่วนของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายนั้นมีข้อกฎหมายที่จะต้องน ามาประกอบการพิจารณาในหลักส าคัญ คือ 
๑.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  

ข้อ ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่าย
ประจ าปีนั้นหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ  ให้จัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว  ให้เสนอ
นายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติและให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้นายอ าเภอส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยัน เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอ
เพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ และให้ด าเนินการตามวรรคสาม
ต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 

/ในการพิจารณา ... 
 



 

-๙- 
 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ หรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติ
เพ่ิมเติมรายการ หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอน
รายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่าย
ตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วน
ได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๘๗/๑  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ 
นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหา
ข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติ
นั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของ
ท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสาม 
คน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการ และ
ให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนหกคน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการ 
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอ าเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้
ครบตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้แตง่ตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ ในกรณีที ่
คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธาน
กรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ 

ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๘๗ 

 
/ภายในเจ็ดวัน ... 

 



 

-๑๐- 
 

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเวลาที่ก าหนด ให้
นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่ง 

มาตรา ๘๗/๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ไมแ่ล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราขอ้บัญญัตินั้น ให้ร่างขอ้บัญญัตินั้นตก
ไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวมิได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
 ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย     

  วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตาม
แบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

 
/ข้อ ๕๙ การแปรญัตติ ... 

 



 

-๑๑- 

  ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

  ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้
ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านปลัด อบต. ในฐานะเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงแนวทางการพิจารณาร่าง         
(นายทองใบ ไตรยราช) ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯในที่ชุมปรึกษาในร่างข้อบัญญัติ

ดังกล่าวก่อน  โดยขอให้ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายพอสมควร  ใคร
สงสัยข้อไหนขอเรียนเชิญซักถาม อภิปรายได ้

รองประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกฯได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ๒๕๖๓ ถือว่าดีมีคุณภาพครอบคลุมทุกด้าน แต่การจัดสรรงบประมาณสู่ชุมชนถือว่า

ค่อนข้างน้อย รวมประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท จากยอดงบประมาณ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
อยากขอให้ท่านนายกฯได้พิจารณา 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
(นายก าพล  ประดับศิลป์)เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ 

กระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

/ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้ ... 
 



 

-๑๒- 
 

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  โดยหลักทั่วไปแล้วการแปรญัตติจะกระท าได้ในทางลดรายจ่าย หรือการขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเท่านั้น ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือค าแปรญัตตินั้นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้
แปรญัตติ ดังนั้น หากมีการแปรญัตติตัดลด ส่วนที่ตัดลดนั้นสามารถแปรญัตติไปเพ่ิมใน
โครงการของหมู่บ้านได้หากได้รับค ารับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่เป็น
เพียงในขั้นตอนของการเสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเท่านั้น ผลจะ
เป็นประการใดต้องให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาอีกทีว่าจะเห็นด้วยตามที่เสนอขอแปรญัตติ
เพ่ิมเติมหรือยืนตามร่างเดิม  
 ดังนั้น หากจะขอเพ่ิมวงเงินงบประมาณในช่วงขั้นตอนของการรับหลักการจะยังท า
ไมไ่ด้ ต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการแปรญัตติ 

นายก อบต.  ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงให้กับที่ประชุมได้รับทราบ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับ
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) หลักการ อยากให้ท่านปลัดได้ชี้แจงขั้นตอนว่าต้องด าเนินการอย่างไร 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ โดยให้ท่านสมาชิก
(นายก าพล  ประดับศิลป์)ได้อภิปรายพอสมควร จากนั้นให้ท่านประธานสภาฯสอบถามที่ประชุมว่าจะรับหลักการ 

แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ หรือไม ่แล้วค่อยไปลงรายละเอียดในขั้นตอน
ของการแปรญัตติ และการแปรญัตติไม่อยากให้แปรตัดลดในส่วนของรายจ่ายประจ า อยาก
ให้แปรลดในส่วนของงบลงทุน 

นายก อบต.  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับ ไม่ใช่ว่ารับหลักการแล้วจะอนุมัติไปเลยเสียทีเดียว ยังมี
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ขั้นตอนของการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ 

สมาชิกสภาฯ ม.๕ ผมเห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาฯ และอยากให้พิจารณาด าเนินการปรับปรุง หรือซ่อม 
(นายจันทร์ศรี  พัฒคาต) แซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน มาถึงสถานีต ารวจภูธรนิคม 

น้ าอูน คนใช้ถนนเส้นนี้เป็นจ านวนมาก แต่สภาพพ้ืนผิวถนนขรุขระ ไม่เรียบ เป็นหลุมเป็น
บ่อ 

เลขานุการสภาฯ  หลักท่ัวไป การแปรญัตติจะกระท าได้ในทางลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ 
(นายก าพล  ประดับศิลป์)ขออนุญาตจ่ายเท่านั้น ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ 

เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่ จะได้รับค ารับรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือค าแปรญัตตินั้นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้
แปรญัตติ ดังนั้น หากมีการแปรญัตติตัดลด ส่วนที่ตัดลดนั้นสามารถแปรญัตติไปเพ่ิมใน 

/โครงการของหมู่บ้าน ... 



 

-๑๓- 
 
โครงการของหมู่บ้านได้หากได้รับค ารับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมติที่
ประชุมสภาเห็นชอบตามที่มีการแปรญัตติเพ่ิมดังกล่าว 

สมาชิกสภาฯ ม. ๒ หมู่ที่ ๒ ถนน คสล. ไปไม่ถึงวัดป่าอยากขอเพ่ิมเติมงบประมาณ เพ่ือให้มีระยะทางถึงวัดป่า 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑ งบประมาณแต่ละโครงการมียอดงบประมาณไม่ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยากให้พิจารณา 
(นายโชคชัย  โคตะมา) โครงการในล าดับที่ ๒ , ๓ เข้ามาบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๖๓ บางหมู่บ้านม ี

เพียงแค่ ๑ โครงการ อยากให้กระจายงบประมาณให้เท่าเทียมกัน 

สมาชิกสภาฯ ม. ๕ โครงการถนนของหมู่ที่ ๕ ขอไป ๒ เส้น แต่ในร่างข้อบัญญัติได้บรรจุไว้เพียง ๑ เส้น 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ส าหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ของหมู่ที่ ๕ นั้น หากจะด าเนินการก่อสร้างทั้ง ๒ เส้น
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)ตามท่ีเสนอมานั้น จะมียอดงบประมาณรวมเป็นประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมากกว่า 

ชุมชนอ่ืน เช่นเดียวกับหมู่ท่ี ๒ หากจะด าเนินการให้ถึงจุดหมายที่ต้องการต้องใช้
งบประมาณ ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เลยทีเดียว 

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านทรายค า อยากสอบถามว่าได้ใส่ท่อลงเอาไว้  
(นายสมพร  สุรินทะ) หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวหากมีฝนตกหนักจะมีน้ าไหลเอ่อท่วมข้ามถนน 

นายช่างโยธา  ส าหรับท่อนั้น ได้ค านวณลงเอาไว้ในประมาณราคาและแบบรูปรายการของโครงการแล้ว 
(นายชัทชัย  เวียงศรี) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๖ ผมเห็นว่างบประมาณท่ีลงสู่ชุมชนนั้นมีงบประมาณค่อนข้างน้อย 
(นายไวพจน์  สุรินทะ) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายต่อไป หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร   
(นายทองใบ  ไตรยราช)  

 ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไป  

สมาชิกสภาฯ ม.๖        ขอเสนอประธานสภาฯ เสนอญัตติ ขอปิดอภิปราย เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯลงมติว่าจะรับหลัก 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓ หรือไม่ อย่างไร  โดย 

ไม่ต้ องส่ งให้คณะกรรมการสภาท้ องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 62  เมื่อมีผู้เสนอ
ญัตติ ดังกล่าว  ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของสมาชิกที่อยู๋ในที่ประชุม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ที่ประชุมวันนี้มี 
๑๕ ท่าน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม คือ ไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

/ที่ประชุม ... 



 

-๑๔- 

ที่ประชุม  (ผู้รับรอง 1.นางนิพล  โคตะมา  2. นายสมพร  สุรินทะ  3. นายธนสิทธิ์ ริค าแง   
4. นายโชคชัย  โคตะมา  5. นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน ๖. นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์ )  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คือ นายไวพจน์  สุรินทะ ได้เสนอญัตติขอปิดอภิปรายเพ่ือให้ที่ประชุมสภา  
(นายทองใบ  ไตรยราช) อบต. หนองปลิง  ได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  25๖๓ โดยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  
ซึ่งมีผู้รับรอง ๖ ท่าน  คือ 1. นางนิพล  โคตะมา  2. นายสมพร  สุรินทะ 3.  นายธนสิทธิ์  
ริค าแง 4. นายโชคชัย  โคตะมา  5. นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน ๖. นางอภัยวรรณ เจริญสุทธิ
นันท์ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีสมาชิก
(นายทองใบ  ไตรยราช) ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาตามท่ีสมาชิกสภา อบต.  

หนองปลิง  คือ นายไวพจน์  สุรินทะ  ได้เสนอญัตติขอปิดอภิปราย  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ  
ได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ต่อไป โดยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้ปิดอภิปราย  ให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบให้ปิดการอภิปรายตามที่เสนอ  ๑๔  เสียง 
- ไม่เห็นชอบให้ปิดการอภิปรายตามท่ีเสนอ - เสียง 
- งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม เมื่อที่ประชุมสภาฯมีมติให้ปิดการ
(นายทองใบ  ไตรยราช) อภิปราย  ล าดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภาฯ อบต. หนองปลิงว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓  หรือไม่อย่างไร ขอให้ยกมือ  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบรับหลักการ  ๑๔  เสียง 
- ไม่รับหลักการ   - เสียง  
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านนายกฯได้ชี้แจง 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

นายก อบต.  ขออนุญาตมอบให้ท่านปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
 

/เลขานุการสภาฯ ...  
 
 



 

-๑๕- 

เลขานุการสภาฯ  หลั งจากที่ ป ระชุ ม ได้ รั บหลั กการร่ างข้ อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี                    
(นายก าพล ประดับศิลป์) งบประมาณ  25๖๓ ไปเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปเราจะมาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพร้อม 

ก าหนดวันแปรญัตติเป็นล าดับต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐3 (1) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน  

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฯ ข้อ 
107 ก าหนดว่า “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ก าหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใด มีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้ว
จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี” 

ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ระบุว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ าสองคน โดย
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายัง
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน” 

ข้อ ๑๔ ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
ล าดับต่อไปใคร่ขอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่
คน โดยจ านวนตั้งแต่ ๓ – ๗ คน 

สมาชิกสภาฯ ม.๓  ขอเสนอจ านวน ๗ คน (ผู้รับรอง ๑. นายสมพร  สุรินทะ  ๒. นายธนสิทธิ์ ริค าแง)  
(นางนิพล  โคตะมา) 
 

/ประธานสภาฯ ... 
 



 

-๑๖- 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เห็น
(นายทองใบ  ไตรยราช) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ คนตามท่ีท่านนิพล  โคตะมา เสนอหรือไม ่ 

อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบแตง่ตั้งจ านวน ๗ คน   ๑๔  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
- งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยเลือกทีละคนจนครบทั้ง ๗ 
(นายทองใบ ไตรยราช) คน โดยให้สมาชิกสภาฯแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาฯคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดย
ให้สมาชิกสภาฯแต่ละคน มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาฯลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอ คนที่ ๑. 
 

สมาชิกสภาฯ ม. ๘ เสนอ นางตองอ่อน  โยธายุทธ ส. อบต. หมู่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑. 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) ผู้รับรอง ๑.นายโชคชัย  โคตะมา   ส. อบต. หมู่  ๑ 
    ๒.นางนิพล  โคตะมา  ส. อบต. หมู่  ๓ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านางตองอ่อน  โยธายุทธ ส. อบต. 
หมู่ ๗  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑.  

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑ เสนอ นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ ส. อบต. หมู่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒. 
(นายโชคชัย โคตะมา) ผู้รับรอง ๑.นายสมเพศ ผลาจันทร์  ส. อบต. หมู่ ๑ 
    ๒.นายไวพจน์ สุรินทะ  ส. อบต. หมู่ ๖ 

/ประธานสภาฯ ... 



 

-๑๗- 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ 
ส. อบต. หมู่ ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒. 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

 
รองประธานสภาฯ เสนอ  นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน ส. อบต. หมู่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓. 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) ผู้รับรอง ๑.นายจักรพงศ์ ดอนคง  ส. อบต. หมู่ ๔ 
    ๒.นานธนสิทธ์ ริค าแง  ส. อบต. หมู่ ๖ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านางวิไลวรรณ  ค าภูแสน ส. 
อบต. หมู่ ๕  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓. 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๖ เสนอ  นายประภาส  โพธิ์ศรี ส. อบต. หมู่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔. 
(นายไวพจน์  สุรินทะ) ผู้รับรอง ๑.นางวิไลวรรณ ค าภูแสน  ส. อบต. หมู่ ๕ 
    ๒.นายจันทร์ศรี พัฒคาต  ส. อบต. หมู่ ๕ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป 

/ประธานสภาฯ ... 



 

-๑๘- 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านายประภาส  โพธิ์ศรี ส. อบต. 
หมู่ ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔. 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ เสนอ  นายสมเพศ  ผลาจันทร์ ส. อบต. หมู่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕. 
(นายสมพร  สุรินทะ) ผู้รับรอง ๑.นายวัชระพงษ์  พิมเสน  ส. อบต. หมู่ ๗ (รองประธานสภาฯ) 
    ๒.นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์ ส. อบต. หมู่ ๒ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านายสมเพศ  ผลาจันทร์ ส. อบต. 
หมู่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕. 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๒ เสนอ  นายไวพจน์  สุรินทะ ส. อบต.  หมู่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๖. 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์)) ผู้รับรอง ๑.นายสมพร  สุรินทะ  ส. อบต.  หมู่ ๔ 
              ๒.นายประภาส  โพธิ์ศรี  ส. อบต.  หมู่ ๓ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือนายไวพจน์  สุรินทะ ส. อบต. หมู่ 
๖   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖. 
 

/ประธานสภาฯ ... 
 



 

-๑๙- 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๗ เสนอ  นางนิพล  โคตะมา ส. อบต.  หมู่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗. 
(นางตองอ่อน  โยธายุทธ ผู้รับรอง ๑. นายไพรัตน์ ศรีส าราญ  ส. อบต.  หมู่ ๘ 
    ๒. นายทองใบ ไตรยราช  ส. อบต.  หมู่ ๘ (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านางนิพล  โคตะมา ส. อบต.  หมู่ 
๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗. 

ประธานสภาฯ  สรุปแล้วคณะกรรมการแปรญัตติมีทั้งหมด  ๗  ท่าน มีรายชื่อดังนี้ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ๑.  นางตองอ่อน  โยธายุทธ 

๒. นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ 
๓. นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน 
๔. นายประภาส  โพธิ์ศรี 
๕. นายสมเพศ  ผลาจันทร์ 
๖. นายไวพจน์  สุรินทะ 
๗. นางนิพล  โคตะมา 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปที่ประชุมต้องก าหนด
(นายก าพล ประดับศิลป)์ ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก 

สภาฯผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาฯเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาฯรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติดังกล่าว ต้องทิ้งห้วงระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

/มิได้ และ ... 



 

-๒๐- 
 
มิได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย     

  วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดระยะเวลาส าหรับการเสนอค าแปรญัตติต่อ
(นายทองใบ  ไตรยราช) คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่เท่าไหร่ โดยต้องห้วงระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  

นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ขอให้ที่ประชุมเสนอ 

สมาชิกสภาฯ ม.๘ ขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปร
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) ญัตติ  จ านวน ๓ วัน คือ ในวันที่  1๙ – ๒๑  สิงหาคม  25๖๒ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐  

น. ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 25๖๒ และส่งให้
ประธานสภาฯ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 25๖๒  (ผู้รับรอง ๑.นางอภัยวรรณ เจริญสุทธิ
นันท์ ส. อบต. หมู่ ๒ และ ๒. นางนิพล  โคตะมา ส. อบต.  หมู่ ๓) 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติข้างต้น 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายต่อไป 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีสมาชิก
(นายทองใบ  ไตรยราช) ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างใด ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาตามท่ีสมาชิกสภา อบต.  

หนองปลิง  คือ นายไพรัตน์  ศรีส าราญ  ได้เสนอญัตติก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปร
ญัตติเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  1๙ – ๒๑  สิงหาคม  

/25๖๒ ... 



 

-๒๑- 
25๖๒ ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ห้องประชุม อบต.หนองปลิง และก าหนดระยะเวลา-
พิจารณาค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม 25๖๒ และส่งให้ประธานสภาฯ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 25๖๒  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบตามที่เสนอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบตามที่เสนอ    ๑๔  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
- งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
ประธานสภาฯ  ดังนั้น ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) แปรญัตติ  ที่ประชุมก าหนดเป็นวันที่  1๙ – ๒๑  สิงหาคม  25๖๒ ในเวลา ๐๘.๐๐ –  

๑๗.๐๐ น. หอ้งประชุม อบต.หนองปลิง และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 25๖๒ และส่งให้
ประธานสภาฯ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 25๖๒  

เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
(นายก าพล  ประดับศิลป์) ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๙  วรรคหนึ่ง “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 

วรรคสอง “ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ” 

ข้อ ๑๑๕ วรรคหนึ่ง “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้
แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม” 

ดังนั้น การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก จะเป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาฯ โดยคณะกรรมการแปรญัตติจะท าการเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการในการประชุมครั้งแรกนี้ ส่วนการนัดประชุมในครั้งต่อไปคณะกรรมการแปร
ญัตติ ต้องแจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม ในการนี้ผมขอนัดประชุมและ
เปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันนี้ คือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เพ่ือเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดจะเสนอ ซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

/ที่ประชุม ... 
-๒๒- 



 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ ซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญทุกท่านได้เสนอต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช)  

รองประธานสภาฯ อยากฝากเรื่องชุดแต่งกายการมาประชุมสภาฯ อยากให้ทุกท่านทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน)ประชุมได้แต่งกายชุดสีกากีเหมือนกันทุกคน  

สมาชิกสภาฯ ม. ๑ ขอสอบถาม ๑) เรื่องถนนลาดยางเมื่อไหร่จะด าเนินการซ่อมแซม ๒) ไฟฟ้าสายพาดดับ 
(นายโชคชัย  โคตะมา) งบประมาณ ๒๕๖๒ ท าแลว้ไฟฟ้ามันดับ ไม่ทราบว่าด าเนินการแล้วเสร็จหรือยัง ๓) ฝา 

ตะแกรงท่อระบายน้ าช ารุดเสียหาย อยากให้ด าเนินการซ่อมแซม 

ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการไฟฟ้าสายพาดดับยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังไม่ได้ลงหม้อมิเตอร์ ส่วนใน
(นายบุญชู  โฮมวงศ์) กรณีไฟฟ้าออกแล้วดับเป็นเพราะทางการไฟฟ้าทดลองไฟเท่านั้นเอง 

นายก อบต.  การด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางนั้น รอวันที่ฝนไม่ตกแดดออกเสียก่อน เนื่องจากช่วงนี้
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)ฝนตกชุกเกือบทุกวัน 

สมาชิกสภาฯ ม. ๒ แจ้งซ่อมไฟฟ้าหน้าบ้านนายสว่าง ศรีประภา และนายปริญญา  โคตะมา 
(นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๓ อยากให้แก้ไขปัญหาโค้งอันตรายหน้าบ้านนายเกรียงศักดิ์ 
(นายประภาส  โพธิ์ศรี) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ แจ้งซ่อมไฟฟ้าหน้าบ้านหมวดยุทธ 
(นายจักรพงษ์  ดอนคง) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ แจ้งตะแกรงหน้าบ้านนายสมพงษ์  โยธายุทธ ยุบลงไป อยากให้ด าเนินการซ่อมแซม แจ้ง 
(นายสมพร  สุรินทะ) หลอดไฟฟ้าจ านวน ๔ จุด 

สมาชิกสภาฯ ม. ๕ แจ้งเพ่ิมหลอดไฟฟ้าบ้านนายบู้  ผุผาเดช 
(นายจันทร์ศรี  พัฒคาต) 

สมาชิกสภาฯ ม. ๖ การเก็บค่าน้ าประปาตลาด แก้ไขปัญหาหรือยัง มีคนฝากถามมา อยากให้เรียกเก็บเดือนต่อ 
(นายไวพจน์  สุรินทะ) เดือน ไม่อยากให้รวบเก็บหลายๆเดือน 

สมาชิกสภาฯ ม. ๗ ขอบคุณที่ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้ 
(นางตองอ่อน  โยธายุทธ) 

/สมาชิกสภาฯ ม. ๘ ... 
 

-๒๓- 



 

สมาชิกสภาฯ ม. ๘ ชาวบ้านต่อว่าเรื่องถนนลูกรัง ฝนตก ถนนลื่น ไปมายากล าบาก คราวต่อไปอยากให้ด าเนิน 
(นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) การช่วงหน้าแล้ง และปีนี้ฝนตกน้อย แห้งแล้ง อยากให้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา

เอาไว้ล่วงหน้า แจ้งซ่อมไฟฟ้าหน้าบ้านนางพัฒนา  ค าภูแสน 

ประธานสภา ฯ  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภา ฯ  เมื่อไมมี่อะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก ขอนัดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
(นายทองใบ  ไตรยราช) ที่ 2 ประจ าปี  25๖๒ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
   งบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามล าดับ ในวันที่ 2๗ สิงหาคม 25๖๒  

เวลา  09.30  น.  ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้ 

เลิกประชุม  เวลา   1๒.๓๕  น.              

  (ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกการประชุม 
              (นายก าพล   ประดับศิลป์) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
   (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
                                                      (นายทองใบ   ไตรยราช)    
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

   การตรวจรายงานการประชุม 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

................................................................................................. 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบวาระและมติที่
ประชุมสภาฯทุกประการ 
 ดังนั้น จึงได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      
            (ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการ                
                                                       (นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) 
 
  (ลงชื่อ)                         กรรมการ 
       (นายธนสิทธิ์  ริค าแง) 
 
  (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
      (นายไวพจน์    สุรินทะ) 
 
   (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
       (นายสมพร  สุรินทะ) 
 
  (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
      (นายปริญญา  โคตมา) 

 
 
 
    
   

 


