
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3/๒๕๖4  คร้ังที่  1   

วันจันทรท่ี์  ๑6  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

…………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
หมู่ที ่

 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ     หมื่นแก้ว ประธานสภา อบต.  ๒ สมเกียรติ     หมื่นแก้ว  
๒ นายชัยนรินทร์    เจือจุน รองประธานสภา อบต.  ๔ ชัยนรินทร์    เจือจุน  
๓ นางนภาภรณ์     สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต. ๑ นภาภรณ์     สิงห์รัมย์  
๔ นายเตือน         กิ่งไม้กลาง สมาชิกสภา อบต. ๑ เตือน        กิ่งไม้กลาง  
๕ นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ อุดมศักดิ์     มาซา  
6 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
7 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
8 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  
9 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

1 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. ๕ ไม่มา 
2 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. ๖ ไม่มา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสมทรรศน์      หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์      หมื่นแก้ว  
2 นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา          เจือจุน  
3 นางรพีพรรณ     นวลวิทยาพงศ์ รองปลัด อบต. รพีพรรณ      นวลวิทยาพงศ์  
4 จ่าเอกสุปชัย         นวลพุดชา หัวหน้าส านักปลัด สุปชัย           นวลพุดชา  
5 นางสาวกานดา      เพียวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กานดา          เพียวงษ์  
6 นายธราธิป           สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
7 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
8 นางสาวชนิษา       หอมทอง เจ้าหน้าท่ีช่วยงานแผน ฯ ชนิษา           หอมทอง  
9 นายกิตติศักดิ์         เล่ห์กล นักวิชาการศึกษา ฯ กิตติศักดิ์        เล่ห์กล  

10 นายเฉลิมเกียรติ     บุญลือ นักวิชาการสาธารณสุข ฯ เฉลิมเกียรติ     บุญลือ  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

11 นางธนพร            พูลทวี เจ้าพนักงานธุรการ ฯ ธนพร            พูลทวี  
12 นายสุชาติ            หวานเสร็จ นักพัฒนาชุมชน ฯ สุชาติ            หวานเสร็จ  
13 นายช่วย              ยุระสี ประชาคม  หมู่ท่ี  4 ช่วย              ยุระสี  
14 นายสัญญา           เทียงค า วิศวกรโยธา ฯ สัญญา           เทียงค า  
15 นางจารุวรรณ        อิ งชัยภูมิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จารุวรรณ        อิ งชัยภูมิ  
16 นายพินิจ              สันตชิต นักวิชาการเกษตร ฯ พินิจ             สันตชิต  
17 นางชญานุศภัฒน์    สีดาค า นักทรัพยากรบุคคล ฯ ชญานุศภัฒน์   สีดาค า  
18 นายธวัชชัย           สีทน ผช.จนท.ธุรการกองช่าง ธวัชชัย           สีทน  
19 นางสาวโศภิษฐา     กล่ าพิมาย เจ้าหน้าท่ีช่วยงานป้องกัน  โศภิษฐา         กล่ าพิมาย  
20 นางสาววิภาณี       จ าปาแขม เจ้าพนักงานธุรการ ฯ วิภาณี            จ าปาแขม  
21 นางสุรีรัตน์           กองชนะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุรีรัตน์           กองชนะ  
22 นางสาวสุภาวดี      สะเดา ผช.จนท.ธุรการกองช่าง สุภาวดี           สะเดา  
23 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ เจ้าหน้าท่ีช่วยงานกองช่าง ศิริรัตน์           ลุนจันทร์  

 
เร่ิมการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ฝ่ายเลขานุ การได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม   ตามนั ยข้อ   25   ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ท่ี  3 , ท่านปลัด ,ท่านรองปลัด , หัวหน้าส านักปลัด , ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  
3/๒๕๖4  ครั งท่ี  1  วันจันทร์ท่ี  16  สิงหาคม  ๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  
3/2564 

ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา        
สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖4  
ตั งแต่วันท่ี  ๑3 – 27  สิงหาคม  ๒๕๖4  มีก าหนด  ๑๕  วัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ข้อ  ๑๑  (๓) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ. ๒๕6๒  และข้อ  ๒๒  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๒)      
พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/๒๕๖4  มีก าหนด 
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๑๕  วัน  ระหว่างวันท่ี  ๑3 – 27  สิงหาคม  ๒๕๖4  ทั งนี   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองจะแจ้ง
ก าหนดวันนัดประชุมให้ทราบอีกครั ง 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

     (ลงช่ือ)     สมเกียรติ   หมื่นแก้ว 
      (นายสมเกียรติ   หมื่นแก้ว) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

 

1.2  แจ้งก าหนดการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2564  ครั งท่ี  2  ในวันท่ี        
18  สิงหาคม  2564  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  6  ขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันครับ 

   
ระเบียบวาระที่  ๒  ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1/    
๒๕๖4  ครั งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  2  สิงหาคม  ๒๕๖4   
  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ         
ท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ ข้างต้นและตาม   
ท่ีท่านสมาชิกฯ ขอแก้ไข  โปรดยกมือขึ น   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   รับรอง  จ านวน  8  เสียง ,  ไม่ให้การรับรอง  จ านวน  -   เสียง , งดออก
เสียง  จ านวน  -   เสียง , ไม่มา  จ านวน  2  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติท่ีค้างพิจารณา 
   -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  ญัตติเร่ืองพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565  วาระที่  1  การพิจารณารับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 

   

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายสมทรรศน์   หมื่นแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง      
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี แจงรายละเอียด 
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นายสมทรรศน์     หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
 

***************************************** 
 

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน  บัดนี ถึงเวลาท่ีผู้บริหารจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองอีกครั งหนึ่ง  
ฉะนั นในโอกาสนี   คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและเหตุผลแนวนโยบายในการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปนี  

๑. สถานะการคลัง 
     ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ณ  วันท่ี  3๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  มีสถานะการเงินดังนี  
  ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  จ านวน ๒1,51๑,439.65  บาท 
  ๑.๑.๒  เงินสะสม  จ านวน 23,917,180.42  บาท 
  ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน    8,147,865.18  บาท 
  ๑.๑.๔  รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  0  โครงการ 
รวม 0.00 บาท 

๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน   จ านวน   7  โครงการ  รวม  
307,195.00 บาท  

๑.๒  เงินกู้คงค้าง  0.00  บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖3  (ณ วันที่  3๑  กรกฎาคม  ๒๕๖3) 

     2.1  รายรับจริง  จ านวน  ๒3,207,334.42  บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร     จ านวน             657,959.96  บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน   347,220.6๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     75,456.37 บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน              0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน          12๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จ านวน   112,600.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน        ๑๒,546,767.32 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จ านวน          ๙,467,210.17 บาท 
     2.2  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน                22,008.๐๐ บาท 
     2.3  รายจ่ายจริง       จ านวน        20,265,832.89  บาท  
ประกอบด้วย 
  งบกลาง      จ านวน          6,663,733.70 บาท 
  งบบุคลากร       จ านวน          7,595,596.๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน      จ านวน          5,066,253.19 บาท 
    งบลงทุน                                   จ านวน              328,250.๐๐ บาท 
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  งบเงินอุดหนุน                     จ านวน              612,000.๐๐ บาท 
  งบรายจ่ายอื่น       จ านวน         0.00 บาท 
     2.4  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน     22,008.00  บาท 
     2.5  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม      จ านวน          2,525,425.00  บาท 
 2.6  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน               0.00  บาท 
 2.7  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้      จ านวน                        0.00  บาท 
 

  
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 

รายรับ 
รายรับจริง  
ปี  2563 

ประมาณการ  
ปี  2564 

ประมาณการ 
 ปี  2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 556,019.56 925,000.00 925,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 618,413.10 587,000.00 587,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 171,038.88 174,000.00 174,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 121.12 11,000.00 10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,347,457.66 1,697,000.00 1,697,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

หมวดภาษีจัดสรร 14,618,611.73 16,303,000.00 15,303,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
14,618,611.73 16,303,000.00 15,303,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,493,832.00 12,000,000.00 13,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
10,493,832.00 12,000,000.00 13,000,000.00 

รวม 26,459,901.39 30,000,000.00 30,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ป ี ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖4 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖5 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 7,121,519.20 8,205,293.00 8,593,659.00 
    งบบุคลากร   8,647,899.00 9,595,980.00 10,722,780.00 
    งบด าเนินงาน   6,098,046.84 8,457,927.00 7,099,361.00 
    งบลงทุน   2,373,100.00 3,049,800.00 3,002,200.00 
    งบเงินอุดหนุน      843,241.24    676,000.00    567,000.00 
    งบรายจ่ายอื่น      15,000.00      15,000.00      15,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,098,806.28 30,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 30,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

 บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5   
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑0,054,820 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 467,440 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 2,580,021 
    แผนงานสาธารณสุข 1,159,3๐๐ 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 200,๐๐๐ 
    แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 711,9๐๐ 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 46,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,236,50๐ 
    แผนงานการเกษตร 550,36๐ 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
    แผนงานงบกลาง 8,593,659 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 



-7- 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                       10,054,820.-บาท  ดังนี  
 1.  งบบุคลากร      ตั งไว้รวม 6,782,220.-บาท  แยกเป็น
  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   ตั งไว้      1,879,920.-บาท 
  1.2  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั งไว้      4,902,300.-บาท 
 2.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม 3,203,800.-บาท  แยกเป็น 
  2.1  ค่าตอบแทน    ตั งไว้         486,800.-บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     ตั งไว้      1,957,000.-บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     ตั งไว้         400,000.-บาท 
  2.4  ค่าสาธารณูปโภค    ตั งไว้         360,000.-บาท 
 3.  งบลงทุน      ตั งไว้รวม      53,800.-บาท  แยกเป็น
  3.1  ค่าครุภัณฑ์     ตั งไว้           53,800.-บาท 
 4.  งบรายจ่ายอื่น     ตั งไว้รวม      15,000.-บาท 
 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                            467,440.-บาท  ดังนี  
 1.  งบบุคลากร      ตั งไว้รวม    244,320.-บาท  แยกเป็น 
  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั งไว้         244,320.-บาท 
 2.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม    213,220.-บาท  แยกเป็น 
  2.1  ค่าตอบแทน    ตั งไว้             5,000.-บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     ตั งไว้         203,220.-บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     ตั งไว้             5,000.-บาท 
 3.  งบลงทุน      ตั งไว้รวม        9,900.-บาท  แยกเป็น
  3.1  ค่าครุภัณฑ์     ตั งไว้             9,900.-บาท 
  

 แผนงานการศึกษา 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                         2,580,021.-บาท  ดังนี  
 1.  งบบุคลากร      ตั งไว้รวม    949,080.-บาท  แยกเป็น
  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั งไว้         949,080.-บาท  
 2.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม 1,163,641.-บาท  แยกเป็น 
  2.1  ค่าตอบแทน    ตั งไว้           54,000.-บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     ตั งไว้         788,630.-บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     ตั งไว้         321,011.-บาท 
 3.  งบลงทุน      ตั งไว้รวม      26,300.-บาท  แยกเป็น 
  3.1  ค่าครุภัณฑ์     ตั งไว้           26,300.-บาท 
 4.  งบเงินอุดหนุน     ตั งไว้รวม    441,000.-บาท  แยกเป็น 
  4.1  อุดหนุนส่วนราชการ    ตั งไว้         441,000.-บาท 
  

 แผนงานสาธารณสุข 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                         1,159,300.-บาท  ดังนี  
 1.  งบบุคลากร      ตั งไว้รวม    258,000.-บาท  แยกเป็น 
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  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั งไว้         258,000.-บาท  
 2.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม    755,000.-บาท  แยกเป็น 
  2.1  ค่าตอบแทน    ตั งไว้         149,000.-บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     ตั งไว้         546,000.-บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     ตั งไว้           60,000.-บาท 
 3.  งบลงทุน      ตั งไว้รวม      26,300.-บาท  แยกเป็น 
  3.1  ค่าครุภัณฑ์     ตั งไว้           26,300.-บาท 
 4.  งบเงินอุดหนุน     ตั งไว้รวม    120,000.-บาท  แยกเป็น 
  4.1  อุดหนุนองค์กรประชาชน   ตั งไว้        120,000.-บาท 
  

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                            200,000.-บาท  ดังนี  
 1.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม    200,000.-บาท  แยกเป็น 
  1.1  ค่าใช้สอย     ตั งไว้         200,000.-บาท 
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                            400,000.-บาท  ดังนี  
 1.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม    400,000.-บาท  แยกเป็น 
  1.1  ค่าใช้สอย     ตั งไว้         400,000.-บาท 
 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                            711,900.-บาท  ดังนี  
 1.  งบบุคลากร      ตั งไว้รวม    660,600.-บาท  แยกเป็น
  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั งไว้         660,600.-บาท  
 2.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม      25,000.-บาท  แยกเป็น 
  2.1  ค่าตอบแทน    ตั งไว้           10,000.-บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     ตั งไว้           15,000.-บาท 
 3.  งบลงทุน      ตั งไว้รวม      26,300.-บาท  แยกเป็น 
  3.1  ค่าครุภัณฑ์     ตั งไว้           26,300.-บาท 
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                              46,000.-บาท  ดังนี  
 1.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม      40,000.-บาท  แยกเป็น 
  1.1  ค่าใช้สอย     ตั งไว้           40,000.-บาท 
 2.  งบเงินอุดหนุน     ตั งไว้รวม        6,000.-บาท  แยกเป็น 
    2.1  อุดหนุนส่วนราชการ    ตั งไว ้         6,000.-บาท 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                         5,236,500.-บาท  ดังนี  
 1.  งบบุคลากร      ตั งไว้รวม 1,446,000.-บาท  แยกเป็น 
  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั งไว้      1,446,000.-บาท 
 2.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม   930,900.-บาท  แยกเป็น 
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  2.1  ค่าตอบแทน    ตั งไว้        218,900.-บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     ตั งไว้        574,000.-บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     ตั งไว้        135,000.-บาท 
  2.4  ค่าสาธารณูปโภค    ตั งไว้            3,000.-บาท 
 3.  งบลงทุน      ตั งไว้รวม 2,859,600.-บาท  แยกเป็น
  3.1  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ตั งไว้      2,859,600.-บาท 
 

 แผนงานการเกษตร 
 ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น                            550,360.-บาท  ดังนี  
 1.  งบบุคลากร      ตั งไว้รวม    382,560.-บาท  แยกเป็น
  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั งไว้         382,560.-บาท  
 2.  งบด าเนินงาน     ตั งไว้รวม    167,800.-บาท  แยกเป็น 
  2.1  ค่าตอบแทน    ตั งไว้           13,800.-บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     ตั งไว้         134,000.-บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     ตั งไว้           20,000.-บาท 
 

 แผนงานงบกลาง 
งบกลาง       ตั งไว้รวม 8,593,659.-บาท  แยกเป็น 

 1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ตั งไว้          60,000.-บาท 
2.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    ตั งไว้          10,000.-บาท     

 3.  เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ     ตั งไว้      5,404,800.-บาท 
4.  เบี ยยังชีพเบี ยผู้พิการ     ตั งไว้      2,152,800.-บาท 
5.  เบี ยยังชีพเบี ยผู้ป่วยเอดส์    ตั งไว้           24,000.-บาท 
6.  เงินส ารองจ่าย     ตั งไว้         100,586.-บาท 
7.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     ตั งไว้         831,473.-บาท  แยกเป็น 
     7.1. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)   ตั งไว้           53,888.-บาท 
     7.2  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ขรก. (ก.บ.ท.)  ตั งไว้         340,000.-บาท 
      7.3  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.หัวหนอง ตั งไว้         302,585.-บาท 
     7.4  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตั งไว้         135,000.-บาท 
8.  เงินช่วยพิเศษ     ตั งไว้           10,000.-บาท  แยกเป็น 
     8.1  เงินช่วยท าศพข้าราชการ/พนักงาน  ตั งไว้            5,000.-บาท 
     8.2  เงินช่วยท าศพพนักงานจ้าง   ตั งไว้            5,000.-บาท                       

เหตุผล 
เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ฯ  ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จะสามารถน าเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปด าเนินการตามภารกิจ
หน้าท่ี  และเป็นไปตามภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลในด้านต่าง ๆ  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2565
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นชอบต่อไป  (รายละเอียดตามร่า งข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ท่ีแนบเสนอมาพร้อมนี ) 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ) 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ท่ีจัดเก็บ
เองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาษีจัดสรร  และเงินอุดหนุนท่ัวไป  และการตั งงบประมาณด้านรายจ่าย  
ให้กระท าตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ค าส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  และภารกิจถ่ายโอน  รวมทั งแนวนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
2565  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระผมขอแจ้งรายการการตั งงบประมาณรายจ่ายท่ีก าหนดให้ตั งเป็น
ร้อยละตามระเบียบและหนังสือ   ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี  
  1.  การตั งเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ค่าใช้จ่ายประจ า)  ตามมาตรา  35        
แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ไม่ให้เกิน  40 %  ซึ่งในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565   

อบต.หัวหนอง  ตั งงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า  จ านวน  9,972,248.-บาท  คิดเป็น       
33.24 %  ถือว่าไม่เกินท่ีระเบียบ ฯ ก าหนด 

2.  การตั งเงินค่าศึกษาดูงาน  ตามหนังสือ  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/ว 3446  ลงวันท่ี  
19  ตุลาคม  2548  (1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั งในประเทศและต่างประเทศ  โดยน าฐานรายได้ทุกประเภทและ
รวมถึงเงินอุดหนุนท่ัวไป  ท่ีต้องน ามาจัดท างบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธี การงบประมาณ ฯ ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามาคิดค านวณการตั งงบประมาณตามอัตรา  รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตั ง
งบประมาณได้ไม่เกิน  3 %   

อบต.หัวหนองสามารถตั งเงินค่าศึกษาดูงานได้  จ านวน  900,000.-บาท  ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  อบต.หัวหนอง  ตั งงบประมาณศึกษาดูงาน  จ านวน  250,000.-บาท  ถือว่า  
ไม่เกินท่ีระเบียบ ฯ ก าหนด 
  3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ข้อ  6 (2)  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เกินร้อยละห้า  (5 %) 
        อบต.หัวหนองสามารถตั งค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้จ านวน  798,303.46 บาท  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  อบต.หัวหนอง  ตั งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จ านวน  70,000.-บาท  
ถือว่าไม่เกินท่ีระเบียบ ฯ ก าหนด 
  4.  การตั งงบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ตามหนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ ก.
อบต.  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0809.3/ว 380  ลงวันท่ี  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  
และ ก.อบต.  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558   

อบต.หัวหนองต้องตั งงบลงทุนใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  จ านวน  3,000,000.-บาท  ซึ่ง อบต.หัวหนองตั งงบลงทุนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวน  3,002,200.-บาท  ถือว่าเกินอัตราส่วนท่ีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ 
  5.  การอุดหนุนเงินให้การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหาร      
ส่วนต าบล  ไม่ให้เกินอัตราส่วนร้อยละห้า  (5 %)   
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อบต.หัวหนองสามารถตั งเงินอุดหนุนได้จ านวน  798,303.46 บาท  ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  อบต.หัวหนอง  ตั งงบประมาณเงินอุดหนุน ฯ  จ านวน  126,000.-บาท  ถือว่าไม่เกิน            
ท่ีระเบียบ ฯ ก าหนด 
 

  6.  การตั งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ตามหนังสือ  
ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.5/ว 31  ลงวันท่ี  21  ตุลาคม  2563  ให้ อบต.ตั งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  อัตราร้อยละ  2  ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ยกเว้นประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน   

อบต.หัวหนองตั งเงินสมทบ กบท. ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  จ านวน  340,000.-บาท  ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก าหนดไว้   
  7. การตั งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื น ท่ีต าบลหัวหนอง         
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้อง ค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นท่ี  พ.ศ. 2561       
ให้ อบต.ตั งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  40   
  อบต.หัวหนองตั งเงินสมทบ สปสช. ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  จ านวน  135,000.-บาท  คิดเป็นสมทบร้อยละ  81.34 ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565         
ในวาระท่ี  1  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ  มีระเบียบข้อกฎหมาย  ดังนี   ขอเรียนเชิญท่านปลัด ฯ 
(เลขานุการสภาฯ)  ชี แจงกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ)   
  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา อบต.  และคณะผู้บริหาร อบต.หัวหนองท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผมขอแจ้งกฎหมาย  ระเบียบ ฯ  และหนังสือส่ังการ   ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท า (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี    
  1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่            
30 มิถุนายน 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565ของ อปท. 
  ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  ๒๓  ก าหนดว่า  ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี       
๑๕  สิงหาคม  ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ นั น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
พ.ศ. ๒๕๒5  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างความผาสุก  ความสงบและปลอดภัย  รวมทั งความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย  และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาท้องถิ่นได้ทันก าหนด  ภายในวันท่ี  15  สิงหาคม  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  7  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖5  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี  
  ๑)  การต้ังงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 
  การตั งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ท่ีจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาษี
จัดสรร  และเงินอุดหนุนท่ัวไป  และการตั งงบประมาณด้านรายจ่าย  ให้กระท าตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ 
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กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ค าส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยก าหนด  เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  และภารกิจถ่ายโอน  รวมทั งแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒)  การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๒.๑  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล  และนายอ าเภอ
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ก ากับดูแลการปฏิบัติเพื่อให้การเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  23  และข้อ  ๒๔  กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ทันตามก าหนดเวลา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณี     
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่ีเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ทัน  หากพบว่าเป็นความบกพร่องของผู้ใด     
ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  พร้อมทั งเร่งรัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใน
ก าหนดเวลาท่ีเห็นว่าเหมาะสม  เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ นปีงบประมาณ 
  ๒.๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอแนะน าและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการและติดตาม
ผลการปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจกระท าได้โดยวิธีการประชุมชี แจงองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยใช้ปฏิทินงบประมาณเป็นแนวทางในการด าเนินการ  และมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะก่อนการจัดท างบประมาณ 
  ๒.๓  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผล    
เป็นรูปธรรม  โครงการประเภทงานก่อสร้างให้จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  โดยแสดงราคากลาง        
ค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์  ค่าแรงและราคาต่อหน่วย  และให้จัดท าเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  จัดส่งให้สภาท้องถิ่นพร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และจัดส่งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอ  พร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว  เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ส าหรับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  ให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๓)  การด าเนินการเมื่อประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  เพื่อให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และโปร่งใส  ให้ด าเนินการ  ดังนี  
  ๓.๑  ให้น าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประชาสัมพันธ์  แผนงาน  โครงการ  
ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการส าคัญให้ประชาชนได้รับทราบ 
  ๓.๒  การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย     
การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๔)  การรายงาน 
  ๔.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งส าเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จ านวน  ๑  ชุด  ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ  แล้วแต่
กรณี  ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่วันสิ นสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผย  เพื่อให้ประชาชนทราบ  
ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย         
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  ๓8 
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  ๔.๒  เมื่อสิ นปีงบประมาณให้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ             
ให้ประชาชนทราบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒563 ข้อ  39 

2.  ฐานอ านาจในการจัดท า (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565  

1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  

มาตรา  87  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล  ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั น   
หรือมีความจ าเป็นต้องตั งรายจ่ายขึ นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   

เมือ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว  ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ  และให้นายอ าเภอ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมั ติ ต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
เพื่อ พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั นใหม่  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  43  ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี  
  (๑)  หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
  (๒)  เหตุผลท่ีเสนอร่างข้อบัญญัติ 

  ข้อ  ๔๕  วรรค  3  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น 
    ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา    
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั นพอสมควรแล้ว 

  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ขอ  ๔๘  ในกรณีท่ีสภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ  ใหประธาน
สภาทองถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถิ่น  เพื่อเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการ  ในคณะกรรมการ 

หาขอยุติตามจ านวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั นก าหนด  โดยใหน า
วิธีการเลือกในขอ ๑๒ แหงระเบียบนี มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณและรายช่ือกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถิ่น  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล       
ใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ  กรณีองคการบริหารสวนต าบลใหแจงนายอ าเภอทราบ  ทั งนี ใหด าเนินการ
ภายในสามวันนับแตวันท่ีสภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 

ใหประธานสภาทองถิ่นท าหนังสือแจงมติของสภาทองถิ่นท่ีไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณใหผู้บริหารทองถิ่นทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 
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ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ  ตามวรรคหนึ่ง     
ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง  และวาระท่ีสามตามล าดับ 
 

ขอ  ๖๒  เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว  ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปราย  เพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม หรือส่งใหคณะกรรมการสภา    
ทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการ  ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภา       
ทองถิ่นที่อยใูนท่ีประชุม   
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอขอบคุณท่านปลัด อบต.หัวหนอง ท่ีได้ชี แจ้งเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  
เอกสาร (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ  และเอกสารประกอบการพิจารณาได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมตั งแต่วันท่ี  10  สิงหาคม  2564  แล้ว  ท่านสมาชิกสภา ฯ คงได้ศึกษารายละเอียดมาเป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่  หากมีข้อซักถามเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลทุกท่านอภิปรายซักถามได้ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการอภิปราย  เสนอความเห็น  หรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ดังนั น  ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม  กระผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภา อบต.หัวหนอง   
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดท่ี  เห็นชอบ  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองเสนอ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการ ฯ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง , งดออกเสียง  
จ านวน   -   เสียง , ไม่มา  จ านวน  2  คน 

 

4.2  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ อบต.หัวหนอง  ชี แจงระเบียบ  ข้อกฎหมาย 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ) 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2554 

ข้อ  ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒  ประเภท  คือ 

(๑)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  ข้อ  ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๐๓  และข้อ  ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็น  
แก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  ดังนี  
  (๓)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ  ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
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ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณี            
ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจ ากัดจ านวน  เวนแตท่ีประชุม   
มีมติเปนอยางอื่น  และให้น าวิธีการเลือกตามขอ  ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ขอ  ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิก

สภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   การเสนอนั นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั งเดียว  ช่ือท่ี
เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั นโดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุล
ของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้
คะแนนสูงสุดนั น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ข้อ  ๔๙   ญั ตติร่างข้อบัญญั ติ ท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดย
ให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ  จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี  
ข้อ  ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั นตาม

ร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการ    
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 

ข้อ  ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือ
การขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ค าแปรญัตติให้ เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ  ๔๕  วรรคสาม  และข้อ  ๔๙  วรรคหนึ่ง 
  ข้อ  ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่  หรือเพิ่มเติมรายจ่าย  หรือเปล่ียนแปลง   
ความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตติ
นั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
  ข้อ  ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี    

(๑)  ดอกเบี ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (๒)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย 
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  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้วินิจฉัยชี ขาด 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ตามระเบียบ ฯ ข้อ  103  (1)  ขอให้สมาชิกสภา ฯ เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ       
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน  ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายสมหวัง    ตากไธสง        สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  ๖    
  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่ีเคารพ  กระผม  นายสมหวัง   ตากไธสง  สมาชิกสภา อบต.    
หัวหนอง  หมู่ท่ี ๖  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ จ านวน  3  คน   

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอผู้รับรอง  จ านวน  ๒  ท่านด้วยครับ 
 

นายชัยนรินทร์    เจือจุน       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง   
กระผม  นายชัยนรินทร์   เจือจุน  รองประธานสภา อบต.หัวหนอง  ขอรับรอง 

 

นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  ๑  
ดิฉัน  นางนภาภรณ์   สิงห์รัมย์  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ท่ี  1  ขอรับรอง 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
กระผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภา อบต.หัวหนอง  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใด        

ท่ีเห็นชอบ  ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน  โปรดยกมือ   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง , งดออกเสียง  จ านวน   -   
เสียง , ไม่มา  จ านวน  -  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ในการนี ขอให้สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  เสนอผู้ท่ีสมควรได้รับแต่งตั งเป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  พร้อมผู้รับรองจ านวนท่านละ  ๒  คน  โดยให้ท าการคัดเลือกครั งละ  1 คน     
ขอเรียนเชิญครับ 

การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 
 

นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  ๑  
  เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่ีเคารพ  ดิฉันนางนภาภรณ์   สิงห์รัมย์  สมาชิกสภา อบต.        
หัวหนอง  หมู่ท่ี 1  ขอเสนอช่ือ  นายสมหวัง  ตากไธสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ (กรรมการฯ คนที่ 1) 
 

นายชัยนรินทร์   เจือจุน      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
  กระผม  นายชัยนรินทร์   เจือจุน   รองประธานสภา อบต.หัวหนอง  ขอรับรองช่ือ          
นายสมหวัง  ตากไธสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  (ผู้รับรองคนท่ี  1) 
 

นายเตือน   ก่ิงไม้กลาง  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  1   
  กระผม  นายเตือน   กิ่งไม้กลาง  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ ท่ี  1  ขอรับรองช่ือ       
นายสมหวัง  ตากไธสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ (ผู้รับรองคนท่ี  2) 
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นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอมติจากท่ีประชุม  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใด  เห็นชอบให้  นายสมหวัง  
ตากไธสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  (คนที่  ๑)  โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง , งดออกเสียง  จ านวน   -   
เสียง , ไม่มา  จ านวน  2  คน 
การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  6  
  เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่ีเคารพ  กระผมนายสมหวัง  ตากไธสง  สมาชิกสภา อบต.        
หัวหนอง  หมู่ท่ี 6  ขอเสนอช่ือ นายชัยนรินทร์  เจือจุน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ (กรรมการฯ คนที่ 2) 
 

นายอุดมศักด์ิ   มาซา      สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  2    
  กระผม  นายอุดมศักด์ิ   มาซา  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ ท่ี   2  ขอรับรองช่ือ          
นายชัยนรินทร์  เจือจุน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  (ผู้รับรองคนท่ี  1) 
 

นายส ามาลี    หาวัน      สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  4    
  กระผม  นายส ามาลี   หาวัน  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ ท่ี   4  ขอรับรองช่ือ          
นายชัยนรินทร์  เจือจุน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  (ผู้รับรองคนท่ี  2) 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอม ติจาก ท่ีประชุม   มี สมาชิกสภา อบต .หั วหนองท่ าน ใด  เห็น ชอบให้                
นายชัยนรินทร์  เจือจุน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  (คนที่  2)  โปรดยกมือ       
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง , งดออกเสียง  จ านวน   -   
เสียง , ไม่มา  จ านวน  2  คน 
การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 

 

นายชัยนรินทร์    เจือจุน       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง   
  เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่ีเคารพ  กระผมนายชัยนรินทร์   เจือจุน  รองประธานสภา อบต.       
หัวหนอง  ขอเสนอช่ือ  นายอุดมศักดิ์   มาซา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  (กรรมการ ฯ คนที่ 3) 
 

นายประชัน   สมีแจ้ง  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  5   
  กระผม  นายประชัน   สมีแจ้ง  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ ท่ี  5  ขอรับรองช่ือ       
นายอุดมศักดิ์   มาซา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ (ผู้รับรองคนท่ี  1) 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ที่  6   
  กระผม  นายสมหวัง   ตากไธสง  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ ท่ี  6  ขอรับรองช่ือ       
นายอุดมศักดิ์   มาซา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ (ผู้รับรองคนท่ี  2) 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอม ติจาก ท่ีประชุม   มี สมาชิกสภา อบต .หั วหนองท่ าน ใด  เห็น ชอบให้                
นายอุดมศักด์ิ   มาซา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  (คนที่  3)  โปรดยกมือ       
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง , งดออกเสียง  จ านวน   -   
เสียง , ไม่มา  จ านวน  2  คน 
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นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สมาชิกสภา ฯ  จ านวน  3  ท่านท่ีได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ  
ตามล าดับ  ดังนี  

1.  นายสมหวัง  ตากไธสง สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ท่ี  6  
2.  นายชัยนรินทร์ เจือจุน    รองประธานสภา อบต.หัวหนอง 
3.  นายอุดมศักดิ์ มาซา  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมู่ท่ี  2 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ) 
  ขอแจ้งสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ            
ร่างข้อบัญญั ติ ฯ  จ านวน  3  ท่าน  ร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั งท่ี  1/2564  ในวันนี            
(16  สิงหาคม  2564)  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เพื่อ
คัดเลือกประธานกรรมการ  และเลขานุการ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
 

4.3  การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ อบต.หัวหนอง  ชี แจงระเบียบ  ข้อกฎหมาย 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  (เลขานุการสภา ฯ) 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2554 

ข้อ  ๔๕  
วรรค  3  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ

พิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น 

ข้อ  ๔๙   
  วรรคสอง  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  วรรคสาม  การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี  
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านสมาชิกสภา ฯ  เพื่อกระชับเวลาผมขอเสนอให้ท่ีประชุม ฯ หารือก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติโดยก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  โดยก าหนดให้ยื่นญัตติในเวลากลางวันเท่านั น 
(เวลา 08.30 – 16.30 น.)  โดยผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ  จ านวน  4  วัน  ตามท่ีฝ่ายเลขา
เสนอ  ดังนี  
  1.  วันอังคารท่ี  17  สิงหาคม  2564  (เวลา 08.30 – 16.30 น.)   
  2.  วันพุธท่ี  18  สิงหาคม  2564  (เวลา 08.30 – 16.30 น.)   

3.  วันพฤหัสบดีท่ี  19  สิงหาคม  2564  (เวลา 08.30 – 16.30 น.)   
4.  วันศุกร์ท่ี  20  สิงหาคม  2564  (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
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โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
วันเสาร์ท่ี  21  สิงหาคม  2564  ถ้าในกรณีท่ีมีการเสนอค าแปรญัตติ  คณะกรรมการ   

แปรญัตติจะได้เชิญฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ฯ  มาชี แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
แปรญัตติ  และเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รับฟังเหตุผลทั งฝ่ายสภา ฯ  และฝ่ายบริหารแล้วจะได้รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และประธานสภา ฯ  เพื่อพิจารณาและแจ้งหนังสือเชิญประชุมสภา ฯ  
ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ ฯ วาระท่ี  2  วาระแปรญัตติ  และวาระท่ี  3  ให้ความเห็นชอบ  ต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านอื่นท่ีจะเสนอแนะเพิ่มเติมแตกต่างจากนี หรือไม ่
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
    สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  จ านวน     
4  วัน  ตามข้างต้น  คือ  วันท่ี  17  สิงหาคม  2564 , วันท่ี  18  สิงหาคม  2564 , วันท่ี  19  สิงหาคม  
2564  และวันท่ี  20  สิงหาคม  2564  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง , งดออกเสียง  จ านวน   -   
เสียง , ไม่มา  จ านวน  2  คน 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า

เป็นหนังสือ  โดยแปรญัตติเป็นรายข้อ  เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  4  วัน  ตั งวันท่ี     
17  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30  น.  ถึงวันท่ี  20  สิงหาคม  2564  เวลา 16.30 น. ในกรณีท่ีสมาชิก
สภา ฯ  เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา ฯ  รับรองอย่างน้อยสองคน 
  ในส่วนของก าหนดวันนัดประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ นั น  คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  จะแจ้งเป็นหนังสือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิก
สภา ฯ  (ผู้เสนอญัตติ  ผู้แปรญัตติ)  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง   
 
ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอขอบคุณท่านปลัด อบต.หัวหนอง ท่ีได้รวบรวมระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการประชุม
สภาท้องถิ่นให้กับสมาชิกสภา อบต.หัวหนองทุกท่านครับ  ขอให้สมาชิกสภา อบต. ฯ ทุกท่านได้ไปศึกษา       
ในรายละเอียดนะครับ   
 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ให้ท่ีประชุมสภา ฯ 
ได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามบันทึกข้อความ  ท่ี  ขก  89803/2564  ลงวันท่ี  9  สิงหาคม  2564  เรื่อง         
ขอเสนอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ   
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  กองช่าง  องค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลหัวหนอง  มีความประสงค์แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน ฯ  ข้อ  21  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน       
ในพื นท่ีต าบลหัวหนอง  จ านวน  2  โครงการ  ดังนี  
  1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  ภายในบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ ท่ี  5  
ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เดิมไม่ได้ระบุงบประมาณในการด าเนินการ  แก้ไขเป็น  ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  งบประมาณ  5,505.88 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  หน้า  9  ล าดับท่ี  1) 
      1.  โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  เดิมไม่ได้ระบุงบประมาณในการด าเนินการ  แก้ไขเป็น  ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
งบประมาณ  21,050.75 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  94  ล าดับท่ี  1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61   

ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั งแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอ  
และจังหวัดทราบด้วย 
  ทั งนี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 - 2565)  ฉบับแก้ไข  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  11  สิงหาคม  2564  แล้ว  นั น  เพื่อท่ีจะได้เบิกจ่าย
งบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  5  และบ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  ต่อไป 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 
 

(ลงช่ือ)                             ผู้บันทึกและรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน    จันทนป) 
              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 
 
 

(ลงช่ือ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
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คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี           
3/๒๕๖4  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  17  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. แล้ว  และรับรองว่า
ถูกต้องตามการด าเนินการประชุม ดังกล่าว 

 
 
 

(ลงช่ือ)     ประชัน    สมีแจ้ง  กรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
     (นายประชัน    สมีแจ้ง) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๕ 
 
 
 

(ลงช่ือ)     นภาภรณ์    สิงห์รัมย์      เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๑ 
 
 
 

(ลงช่ือ)     อุดมศักดิ์    มาซา ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นายอุดมศักดิ์    มาซา) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  2 
 
 สภา อบต.หัวหนอง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  แล้ว  เมื่อวันท่ี  18  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(ลงช่ือ)      สมเกียรติ    หมื่นแก้ว  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


