
บันทึกรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒ 

วันที่  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 
เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๒๓ คน 
ลา ๓ คน  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๔ คน  
เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม เลขาสภาฯได้เชิญประธานสภานายอนุชา  จอมเขียวมา กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ  
ประธานสภา  เชิญ นายเชียงคาน   ปัสสาค า  รองประธานสภาฯ จุดธูป  เทียนบูชาพระรัตนะไตรและกล่าวสวดมนต์ไหว้
พระ เมื่อเสร็จพิธี นายอนุชา  จอมเขียวมา  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา นายอนุชา   จอมเขียวมาได้กล่าวตอนรับสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมวันนี้

เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในวาระแจ้งให้
ทราบผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 

 ผมขอแจ้งระเบียบในการประชุมในวันนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม  

๓.๑  ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 
๓.๒ โครงการซ่อมแซมถนนเส้นรอบหนองหลวงไปนาหัวขัว 
๓.๓ งานประเพณีบุญบั้งไฟการจ้างหมอล าซิ่ง 
๓.๔ การจ้างเหมาพนักงานทั่วไปและจ้างเหมาภาระกิจ 
๓.๕ เรื่องขอทราบคอมพิวเตอร์แต่ละส านักมีกี่เครื่อง 
๓.๖ การปฏิตัวของพนักงานข้าราชในเวลาราชการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ๔.๑ เรื่องขอโอนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท 

๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา   ในวาระแจ้งให้ทราบขอแจ้งท่านสมาชิกที่ขอลาไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
   สมาชิกหมู่ท่ี  ๓ ท่านดวงดารา  ใจแน่น   ไปหาหมอ 
   สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๒  ท่านพรชัย  จิตชัยศรี   ญาติเสียชีวิต 
   สมาชิกหมูท่ี  ๑๕ ท่านลอน  ทองน า  ไปหาหมอ 
   ประธานสภา  เชิญนายก  แจ้งให้ทราบ 
 
     ๒ 
นายก  อบต.  . เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัด อบต. ผมพัน จ่าอากาศ

เอกธีระวุฒิ  บูคะธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ผมมี  
ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ เกี่ยวรับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหมู่ที่  ๑๐ บ้านโพธิ์ชัย เดิมอยู่ที่ ๑๗๙หมู่ที่ 
๙ ต าบลโพนสูง ท่านจะย้ายมา  ๒๙หมูที่  ๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิมท าหนังสือให้
ทางต าบลโพนสูงจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ เมื่อวานได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่  ๑๓ 



นายสมพร  จันทบในการจ่ายเบี้ยยังชีพบอกว่ายังไม่ได้ แต่ทาง  เจ้าหน้าที่ก็มีหลักฐานในการรับ
เบี้ย ต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่  โอนเข้าบัญชี 
เรื่องต่อไปเรื่องโอนภาระกิจถ่ายโอนการจัดตั้งกองสาธารณะสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการจัดท าแผนกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ เห็นควรให้ค าแนะน าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีภาระกิจเก่ียวกับสาธารณะสุข  อนามัยการป้องกันละรักษาโรคหรือภารกิจอ่ืนที่มี
อ านาจหน้าที่คือให้ รพสต.มาสังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เรื่องสุดท้ายการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหมู่ที่  ๕ ผู้รับเหมาเข้าท าสัญญาแล้วและจะแจ้ง ลงงาน ในล าดับต่อไป 

ประธานสภาฯ  ในวาระแจ้งให้ทราบ ท่าน ปลัด  (ไม่มี) 
 
  ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว   

สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ประธานสภา   เชิญ เลขาสภาฯ 
เลขาสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม 
   ๒๕๖๒  ตั้งแต่ต้นจนจบมีสมาชิกท่านใด  จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมบันทึกการ 
  ประชุมสมัยสามัญสมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒เชิญครับ 

ประธานสภา ถามว่าในระเบียบวาระท่ี ๒ มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงอีก หรือไม่  ถ้ามยีกมือ 
ที่ประชุมสภา    ไม่มีถ้าไม่มีผมขอถามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการรายงานประชุม   
  สภาสมัย สามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒   

เห็นชอบ   ๒๒  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
งดออกเสียง  ๑ ( ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
๓.๑ ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 

ประธานสภา   เชิญ  สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๐  ท่านเชียงคาน  ปัสสาค า  ผู้ยื่นกระทู้ 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๐  ท่านเชียงคาน  ปัสสาค า    ผมขออ่านอ านาจหน้าที่ ของสมาชิกสภา 
      ๓ 
 

วันนี้ผมก็ขอน าเรื่องเกี่ยงกับอ านาจหน้าที่ของท่านสมาชิกสภามาพูดอีกครั้งหนึ่ง 
   อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ  
    ๒๕๔๗ (๒)  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ  ๒๕๕๔ (ฉบับที่  ๒ )  

 มาตรา  ๔๖   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
           

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 



๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับทาง
ราชการ 
(มาตรา  ๔๖  แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕) พ.ศ.  
๒๕๔๖ 
นี่คือหน้าที่ตามกฎหมายของสมาชิกสภา ในการประชุมครั้งที่แล้วผมได้ยื่นกระทู้ถามขอ
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งทางท่านผู้บริหารก็ยังไม่ได้
ชี้แจงวันนี้ผมจึงอยากสอบถามเรื่องดังกล่าว 

นายก  อบต.   ผมคงจะตอบได้คร่าวส าหรับสินค้าที่ไปซื้อว่าเราซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจานน้ ายาถู
   พ้ืน ไม้กวาด พรมเช็ดท้าว ส่วน ในการขอทราบรายละเอียดจะต้องท าหนังสือผ่านไป 
   ธุรการผ่านเจ้าหน้าที่ ผ่านท่าน ปลัด ผมต้องดูเหตุผลเพื่อประกอบถึงจะทราบรายละเอียด
    เพราะเป็นหนังสือทางราชการ 
ประธานสภาฯ  ท่านผู้ยื่นกระทู้คงจะต้องท าหนังสือเพราะเป็นเอกสารทางราชการ 
   ท่านต่อไปครับสมาชิกหมู่ท่ี  ๖  ท่านชัยรัตน์ ยศทอง เรื่องโครงการซ่อมแซมถนนเส้นรอบ
   หนองหลวงไปนาหัวขัวหมูที่  ๗ 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๖   ท่านชัยรัตน์  ยศทอง มีชาวบ้านฝากมาถามเดียวนี้สัญจรไม่ได้จะต้องใช้อีเส้นหนึ่งฝั่งทิศตะ
   วันออก ชาวบ้านล าบากมา ท่านใช้งบอะไร มีประชาคมหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นาจะผ่าน 
   เพราะเดียวนี้สัญจรไม่ได้ 
นายก  อบต.    น าเรียนอย่างนี้ถนนเส้นนาหัวขัวได้รับการร้องเรียนมาหลายปี ตั้งแต่ ปี ๒๕ ๔๘ ในการจะ
   ซ่อมแซมแต่ละปีเราต้องน าดินลูกรังไปถมเพราะว่าถนนต่ ามาก  พอดีเรามีงบประมาณที่ 
   ไม่ได้ใช้ และปรึกษาท่าน ปลัดให้โอนมาตั้งในงบซ่อมแซม เป็นที่มาของการด าเนินการ   
     ๔ 
 
   ความจริงเราก็อยากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน แต่พอดีฝนก็ตกลงมา 
   ในช่วงที่ด าเนินการ ผมก็ได้สอบถามท่านผู้น าก็ให้ท า เรามีโครงการลงหินที่จะด าเนินการ 
   อยู่ ก็ขออภัยในความล าบากถ้าไม่แก้ก็ไม่มีงบประมานจะมาท า 
ประธานสภา    เชิญท่านสมาชิกสอบถาม 
สมาชิกหมูท่ี  ๑๖   ท่านพิทักษ์  ทองน า เกี่ยวกับการก่อสร้างผมไม่ใช้ค าว่าซ่อมแซม เพราะว่าเป็นการขุดดิน 
   ในการ แก้ไขปัญหาก็เป็นการดี แต่ผมคิดว่าการด าเนินการการใช้ค าว่าซ่อมแซม 
   ๓.๓ เรื่องงานประเพณีบุญบั้งไฟ การจ้างหมอล าซิ่ง 
สมาชิกหมูท่ี  ๑๓        ท่านบุผา  จิตชัยศรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านผู้บริหาร 
   ท่านปลัด เรื่องการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ การจ้างหมอล าซิ่ง ถูก ระเบียบหรือเปล่าถ้า
   ท าถูกเราน่าจะสมทบจ้างหมอล า คณะใหญ่ๆได้ 
นายก  อบต.  ผมขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายการจัดงานแข่งขันกีฬาและ 
   การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี  ๒๕๕๙ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
   ใช่จ่ายการจัดงานการอาศัยความในมาตรา ๖ มาตรา  ๔๗  (๔)มาตรา  ๗๖ แห่ง 
   พระราชบัญญัติสภาต าบลละมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลองค์การบริหาร
   ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผมขอไปที่รายละเอียดการจัดงาน  ตามรายละเอียด 



   .ในรายละเอียด เราจ้างหมอล าย้อนยุคไป  ๒๗,๐๐๐  บาท 
ประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถามคงจะทราบรายละเอียดแล้วก็คงจะไปตอบชาวบ้านได้  ผมขอ 
   ผ่านเข้าสู้หัวข้อต่อไป 
   ๓.๔  การจ้างเหมาพนักงานทั่วไปมีก่ีคน จ้างภารกิจมีกี่คน 
ประธานสภาฯ    เชิญสมาชิกหมูท่ี  ๑๑   ผู้ยื่นกระทู้ 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๑   นายสฤษดิ์   อิ่มวงศ์ ในหัวข้อที่ยื่นถามท่านผู้บริหารการจ้างพนักงานทั่วไปพนักงจ้าง

ภาระกิจอยากถาม มีต าแหน่งละก่ีคน 
นายก  อบต.     ขอตอบนะครับทั้งหมดมีอัตราก าลังทั้งหมด โดยสรุป 

 ภารกิจ  จ านวน  ๓๑ คน 
เหมาบริการ  ๗  คน 
ประธานสภา  เชิญหัวข้อกระทู้ต่อไป 

    ๓.๕ เรื่องขอทราบคอมพิวเตอร์แต่ละส านักมีกี่เครื่อง 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๑   ท่านสฤษดิ์  อิ่มวงศ์   อยากเรียนถามท่านผู้บริหารอยากทราบว่าแต่ละส านักมี

คอมพิวเตอร์  กี่เครื่อง 
นายก                        ขอตอบส านักปลัด         ๔     เครื่อง  สวัสดิการ  ๑  เครือ่ง 
    ๕ 
  กองคลัง   ๒  เครื่อง เสีย ๑  เครื่อง 

กองช่าง ๔ เครื่องตัวใช้ไม่ได้ ๑ ตัว 
ส่วนการศึกษา ๔  เครื่อง        สภา  ๑  เครื่อง  รวม  ๑๖  เครื่อง   
หมายเลขคุมจะให้ฝ่ายเลขานายกประสานให้อีกที่ 

สมาชิกหมูท่ี  ๑๑  ท่านสฤษดิ์   อิ่มวงศ์   ผมขอขอคุณท่านผู้บริหารที่ได้ค าตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส านักงานทั้งหมดใน  อบต.หนองบัวสิม 

ประธานสภาเชิญ สมาชิกหมูท่ี  ๑๑  นายสฤษดิ์  อ่ิมวงศ์ 
๓.๖  การปฏิบัติงานของพนักงานในเวลาราชการ 

ท่านสฤษดิ์  อิ่มวงศผ์มมาอบต.ก็หลายครั้งเป็นสมาชิกก็นานพอสมควร ผมไม่แน่ใจว่าเราได้มีการ  
 อบรมพนักงานหรือลูกจ้าง ในเวลาราชการมีชาวบ้านฝากมาถามผ่านประธานสภาฯถึง  
 คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ไม่ให้การตอนรับ ไม่ยกมือไหว้ ผมฝากท่านผู้บริหารเวลา  
 ชาวบ้านมาติดต่อราชการอยากให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.ของเรามีร้อยยิ้ม ชี้แนะชาวบ้าน  
 ว่ามาติดต่อราชการถามชาวบ้านว่ามาติดต่อเรื่องอะไร ติดต่อได้ที่ไหนให้ชี้แนะ มีรอยยิ้ม  
 ยกมือไหว้ผม เป็นสมาชิกไม่ไหว้ไม่เป็นไร  ชาวบ้านที่มาติดต่อราชการอยากให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เคารพ
 น้อมน้อมกับประชาชน ผมฝากท่านผู้บริหาร  

อีกเรื่องหนึ่งเวลาท างานเวลาราชการท างานกี่โมง เลิกก่ีโมง  ชาวบ้านฝากถามมา ผม เห็นบ้างครั้งเลย
เวลาท างานก็ยังไม่เข้าชาวบ้านฝากถามมา 

ประธานสภา  เชิญ    
นายก  อบต. ก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภา ในการบริหารงานผมก็มีการอบรมว่ากล่าวตักเตือน มาตลอดท่าน

ผู้บริหารตอบส่วนเรื่องการเข้าท างานก็เวลาราชการ ๐๘.๓๐-  ๑๖.๓๐ ผม ก็เคยตามหลายครั้งอยู่
บางครั้งก็เลยเวลาบ้าง ก็มีการว่ากล่าวตักเตือนมาตลอด 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เพ่ือทราบพิจารณาและถือปฏิบัติ 



๔.๑  เรื่องขอโอนงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท 
ปลัด  อบต.  ตามระเบียบข้อที่  ๒๗  ว่าด้วยวิธีงบประมาณในการในการขอโอนต้องผ่านสภาฯให้ความเห็นชอบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกการประชุม ) 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ    ๒๓  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง 

งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภา ) 
ประธาน   เชิญสมาชิกสอบถาม  สมาชิกหมูท่ี  ๑๖  ท่านพิทักษ์ทองน า   

ขอขอคุณท่านคณะผู้บริหารท่ีให้เกียรติสภาในการโอนงบประมาณ จ านวน  ๑,๐๐๐ 
บาท 
    ๖ 
 
๔.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ประธานสภา    อ่านระเบียบข้อกฎหมายการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   ประมาณ  ๒๕๖๒  มีข้ันตอนดังนี้ 

กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เสนอสภาภายใน  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
   ๑.ให้ประธานสภาส่งส าเนาร่างให้สมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  ๓  วัน 
   ตามระเบียบกฎหมาย ข้อ  ๓๘  รบ.มท.การประชม ๒๕๔๗ 

ข้อที่ ๕๘  รบ.มท.การประชุมฯ  ๒๕๔๗หนังสือที  สถ.  ด่วนที่สุดที่  มท.๐๘๐๔.๓/
 ๙๗๔๖  ลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 

ข้อที่  ๒๓รบ.  มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ  ๒๕๔๑ 
ข้อ  ๔๓  รบ.มท.การประชุมสภาฯ  ๒๕๔๗ 

ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ท่านผู้บริหารส่งร่างงบประมาณให้สภา   ตอนนี้ถึง
เวลาที่ท่านผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม เชิญท่านผู้บริหาร 

ข้อที่  ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาตามแบบและวิธีการใน 
  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
ประธานสภา  เชิญท่านผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

นายก  อบต.  อ่านค าแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จนถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากตอนนี้ก็เวลาพอสมควร ท่านผู้บริหารได้อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ผมคิดว่าวันนี้ก็ไม่เสร็จ ผมขอให้ท่านสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๒ นายสนธยา  เจียมไพเราะ  ผมขอแสดงความคิดเห็น  ผมขอให้ยกไปประชุมในวันจันทร์ ที่  ๒๖  
  สิงหาคม  ๒๕๖๒ วันนี้ไม่เสร็จแน่ อยากให้อ่านทุกค าจะได้ไม่มีปัญหาในการอ่านค าแถลงร่าง 
  งบประมาณราจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 



ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกก็ได้แสดงความคิดเห็นผมจะขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภา ฯในการ   
  ยก การอ่านค าแถลงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่ท่านบริหารเสนอต่อ 
  สภา ไปพิจารณาในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
สมาชิกสภา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ยกไปประชุมในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
ประธานสภา ผมขอปิดประชุมในวันนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีท าหน้าที่ ท่านผู้บริหาร ท่านเจ้าหน้าที่ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๖  .๔๐  น. 
 (                                         ) 

 นายทองปาน   พรมเลิศ   ผู้จดบันทึก 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 

 
(                                        ) 

นายชัยรัตน์    ยศทอง     ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
  
(                                          ) 
นายบุญชู  ดิษพันล า  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
(                                          ) 

นายกิตติทัต   เข็มเพชร   ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
(                                          ) 

นายอนุชา   จอมเขียวมา   ประธานสภาฯ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๓ 
วันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 
เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๒๔ คน 
ลา ๒ คน  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๔ คน  
เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม เลขาสภาฯได้เชิญประธานสภานายอนุชา  จอมเขียวมา กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ  
ประธานสภา    ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา นายอนุชา   จอมเขียวมาได้กล่าวตอนรับสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมวันนี้

เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในวาระแจ้งให้
ทราบผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
   วาระต่อเนื่องจากวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ได้ประชุมเมื่อวันที่  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ได้ยก 
   หัวข้อ  ๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  
   มาประชุมต่อในวันนี้ ขอให้ท่านผู้บริหาร อ่านค าแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ ๒๕๖๓ เสนอต่อสภา ฯ  เชิญครับ 
นายก  อบต.    อ่านค าแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

อ่านจบประธานสภา ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นพอสมควร 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๐  เชียงคาน  ปัสสาค า  เป็นที่สังเกตุงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ ยังขาดส่วนที่  
  ชาวบ้านเสนอเข้ามา เช่นการขุดลอก  ห้วย  หนองคลองบึง มีแต่เก่ียวกับ คอนกรีต ยังขาดใน 
  ส่วนนี ้ ส่วนที่ชาวบ้านเสนอเข้ามา 
ประธานสภา ในการอภิปรายสอบถามท่านผู้บริหาร  ท่านเจ้าหน้าที่งบประมาณท่านสมาชิกก็พอจะ  
  เข้าใจในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   
   ในวาระท่ี ๑  การรับหลักการ ทางท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงแล้วขั้นตอนต่อไปผมจะขอมติ  
  จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
      ๒ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   งบประมาณ   ๕,๗๐๒,๓๗๙ ในการ  
  ออกเสียงลงมติผมขอให้ออกเสียงด้วยการยกมือ  ผมจะถามดังต่อไปนี้ 

ถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒๓   ขอให้
 ลงมติออกเสียงด้วยการยกมือ 



เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
งดออกเสียง  ๑  ( ประธานสภา) 
 ลาสองท่าน สมาชิกหมู่ที่  ๑๕  ,๖ 
ก่อนจะลงมติมีสมาชิกทั้งหมดในห้องประชุม ๑๙  คน 
ขาดไม่เข้าประชุม  ๕  คน  ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. 

สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๖    เห็นด้วยกับสมาชิกหมู่ท่ี  ๑๐ 
ประธานสภา      เมื่อสมาชิกแสดงความคิดเห็นจบได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.  ๒๕๖๓ ทางสภาได้พิจารณาผ่านการเห็นชอบในวาระ ๑  

รับหลักการ  ขั้นตอนต่อไปในวาระท่ี  ๒.,   มีระเบียบดังต่อไปนี้ 
เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วจะเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี  ๒  ชั้นแปรญัตติสภาท้องถิ่นจะต้องหารือเพ่ือลงมติเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจะเลือกตั้งแต่  ๓  -๗  คน  แล้วก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้งนี้ต้องก าหนดเวลาเสนอไม่น้อย
กว่า  ๒๔  ชั่วโมง  นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 
สมาชิกหมู่ท่ี๑๕ นายบุญฮัก  แก้วศรีจันทร ์เสนอคณะคณะกรรมการจ านวน  ๕  คน โดย
    สรุปดังนี้ 

๑.นายบุญชู  ดิษพันล า  เสนอนายสนธยา   เจียมไพเราะ  สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๒   เป็นกรรมการ 
ผู้รับรอง     นายวินิจ  ก าทองดี  สมาชิกหมู่ท่ี  ๗  

นายลอน  ทองน า  สมาชิกหมู่ที่  ๑๕ 
๒.นางสาคร  กลางสุพรรณ   สมาชิกหมูท่ี่  ๕  เสนอ.นายสุรชาติ  กิฬาชัย  สมาชิกหมู่ท่ี  ๓  เป็นกรรมการ 
      ผู้รับรอง     นายสีส าเนียง  ก าทองดี  สมาชิกหมูที่  ๑๖ 
          นายบุผา  จิต ชัยศรี  สมาชิกหมูท่ี  ๑๓  
 ๓.นายสุรชาติ   กิฬาชัย  เสนอสมาชิกหมู่ที่ .นายนิทาน  ผลจันทร์  สมาชิกหมูที่  ๒    เป็นกรรมการ 
   ผู้รับรอง    นายธนาทรัพย์  ไกรธิราช  สมาชิกหมูท่ี  ๑๔  
       นายบุญฮัก    แก้วศรีจันทร์  สมาชิกหมูที่  ๑๕  
      ๓ 
๔.นายบุผา  จิตชัยศริ  สมาชกิหมู่ท่ี  ๑๓  เสนอ  นายวินิจ  ก าทองดี สมาชิกหมู่ท่ี  ๗   เป็นกรรมการ  

ผู้รับรอง   นายชัยรัตน์  ยศทอง  สมาชิกหมูท่ี  ๖ 
    นายปัญญา  เข็มเพชร  สมาชิกหมูที่  ๑๓ 
๕.นายธนากร   กาพรหมวงศ์ สมาชิกหมู่ ๘ เสนอนาย  นายธนาทรัพย์  ไกรธิราช  สมาชิกหมูท่ี  ๑๔ 
   ผู้รับรอง  นายสุรชาติ  กิฬาชัย  สมาชิกหมู่ท่ี  ๓  
   นายปัญญา  เข็มเพชร  สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๓ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้ท่านไปคัดเลือก  ประธาน  
     สรุปคณะกรรมการและเลขา  คณะกรรมการแปร ญัตติ 
       

๑ นายสนธยา   เจียมไพเราะ  สมาชิกหมู่ที่  ๑๒  ประธานคณะกรรมการแปร  ญัตติ 



๒.นายสุรชาติ  กิฬาชัย  สมาชิกหมู่ท่ี  ๓  คณะกรรมการแปร 
๓.นายนิทาน  ผลจันทร์  สมาชิกหมูท่ี  ๒  คณะกรรมการแปร 
๔นายวินิจ  ก าทองดี สมาชิกหมู่ที่  ๗   คณะกรรมการแปร 
๕. นายธนาทรัพย์  ไกรธิราช  เลขาคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
ประธานสภา ท่านสมาชิกก็คงพอจะเข้าใจในขั้นตอนในการแปรญัตติในวาระท่ี  ๒  ผมขอให้ท่าน

สมาชิกผู้ที่จะส่งญัตติในการแปรร่างข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๓  ให้ส่งหัวข้อ
ที่จะแปรต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในวันพุธที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ที ่ห้อง
ประชุมสภา  เวลาตั้งแต่  ๐๘.๐๐  น  แล้วท่านคณะกรรมการจะด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๔ ธนาทรัพย์  ไกรธิราช   ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติผมขอนัดท่านสมาชิก
ผู้ที่จะส่งญัตติแปรในวัน ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ คณะกรรมการจะประชุมในวันที่  ๒๘  
สิงหาคม  ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาการแปรญัตติก่อนแล้วจะน าเสนอสรุปผลต่อสภาในวันที่  
๒๙ เพ่ือให้มีการลงมติพิจารณาร่วมกันในวัน  ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓    ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 
   
 ประธานสภา ในวาระอ่ืนมีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกท่านผู้บริหารท่าน

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  วันนี้ท่านสมาชิกท าหน้าที่ของท่านในการบริหารบ้านเมืองในการ
พัฒนาการพิจารณาร่างข้อบัญญัติถือเป็นอ านาจหน้าที่ท่ีต้องปฎิบัติผมขอปิดการประชุม
แค่นี้ครับ  ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น 

     ๔ 
         (                                   ) 
นายทองปาน   พรมเลิศ   ผู้จดบันทึก 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 
 

(                                        ) 
นายชัยรัตน์    ยศทอง     ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
  
(                                          ) 
นายบุญชู  ดิษพันล า  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
(                                          ) 

นายกิตติทัต   เข็มเพชร   ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 



(                                          ) 
นายอนุชา   จอมเขียวมา   ประธานสภาฯ 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


