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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / ๒๕63 คร้ังที่ 1   
วันที่ 14 สิงหาคม  ๒๕63  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

นายสมบรูณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชดิชม 
นายพงศกร  จดัของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
ส.ต.อ.เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
นายชิด    งาตน้ 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายทองเลือ่น    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ ์
นางชศูรี    มีของ 
นายธนพล  ทนทาน 
นางประภารัตน์  คำรอด       
นายสมศกัดิ ์  กาเหว่า 
นายสมชาย  โชคลาภ 
นายสมคดิ     ชัยวริัช 
นายสมพงศ ์ดวงจนัทร ์
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสนั 
นายวริัตน์  ลมทววีงศ์ 
นางลำดวน   ดวงจันทร์ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  10 
ส.อบต.หมู่  10 
ส.อบต.หมู่ 11  
ส.อบต.หมู่ 13 
เลขานกุารสภาฯ 

สมบูรณ ์ ชอบธรรม 
กฤษดา   ชดิชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ   เพลิดเพลนิ       
เขียน  ยาสมุทร 
เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
ชิด  งาต้น                   
กษิเดชภ์  ปนิใจ 
ทองเลื่อน  เครือพาน 
เฮียง  ชาวนา 
ธนกฤต  รุจิระพงศ ์
ชูศรี  มีของ 
ธนพล  ทนทาน 
ประภารัตน์  คำรอด       
สมศักดิ์   กาเหว่า 
สมชาย  โชคลาภ 
สมคิด   ชัยวิรชั 
สมพงศ์ ดวงจันทร ์
ณรงค ์ มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสนั 
วิรตัน์  ลมทวีวงศ ์
ลำดวน   ดวงจันทร ์
สมสิทธิ์  จาคำมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุรเดช เสนะสุนนัทา  ส.อบต.หมู่ 8  แจ้งลาประชุม 
2. นางชัชชญา  บวับาน  ส.อบต.หมู่ 8  แจ้งลาประชุม 
3. นายพิชิตพล  เครอืพาน  ส.อบต.หมู่ 11  แจ้งลาประชุม  

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นายมาก  กองศิลป์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ 
นางวริศรา  สีใจวงค์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นายธนวัฒน์  โม้ติ๊บ 
นายอานนท์  มณเทียร 
นายประเสริฐ มั่งมี  
นางเดือนทะเล  อินทร์จันทร์ 
นายแสวง  ชมเชย 
นางสาวกรรณิการ์  ใจว่อง 
นายศุภชัย  ขีดสร้อย 
นางเนตรนภา  พากเพียร 
นางสาวบุษบา  ปินนอ 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หวัฝาย 
รองปลัด อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร 
หัวหน้างานสวนป่าแม่มานฯ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าแม่มานฯ 
เจ้าหน้าที่สวนป่าแม่มาน 
ธุรการสวนป่าแม่มาน 
สวนป่าแม่มาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  มานพ ชมเชย 
 วีรยุทธ  สุขเจริญ 

  วราพร  พุ่มพวง 
  สุกัญญา วงศ์วังจันทร์ 
  วริศรา  สีใจวงค์ 
  อัณณ์ชญา  ขยัก 
  ธนวัฒน์  โม้ติ๊บ 
  อานนท์  มณเทียร 
  ประเสริฐ มั่งมี 
  เดือนทะเล  อินทรจ์ันทร์ 
  แสวง  ชมเชย 
  กรรณิการ์  ใจวอ่ง 
  ศุภชัย  ขีดสร้อย 
  เนตรนภา  พากเพียร 
  บุษบา  ปินนอ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมสิทธิ์ จาคำมา  เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม สมาชิก
สภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่  3 /2563 ครั้งที่  1           
โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เนื่องจากคาดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ปีงบประมาณ 2564        

จะแล้วเสร็จไม่ทันในกำหนดสมัยประชุม กระผมจึงทำหนังสือขอขยายเวลาต่อนายอำเภอสูงเม่นและ      
ขอแจ้งกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จะมีกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18 
สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. บริเวณฝายปิ้น และที่หนองนางแอ กระผมขอเชิญคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.และพนักงานทุกท่านร่วมกันปล่อยปลาครับ 
  และขอแนะนำเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นางสาวกรรณิการ์ ใจว่อง ย้ายมาจาก
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 ครับ 

    /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลหัวฝาย         
                           สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563  คร้ังที่ 1 วันที่  26  มิถุนายน 2563 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 ประธานในที่ประชุม    
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  หากไม่มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพิม่เติมอีก ขอความ    

ประธานในที่ประชุม      เห็นชอบทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาดว้ย 

มติที่ประชุม - มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2563  

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2559 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเชิญหัวหน้างานสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่  

  ประธานในที่ประชุม        แถลงต่อที่ประชุมครับ 
     นายธนวัฒน์ โม้ติ๊บ   -  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวหน้างานสวนป่าแม่มาน  หัวฝายทุกท่าน กระผมนายธนวัฒน์ โม้ติ๊บ ตำแหน่งหัวหน้างานสวนป่า    

แม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ วันนี้กระผมได้ขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่
เป็นสถานที่สถานปฏิบัติงานหรือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือ
ห น่ วย งาน ขอ งรั ฐ ใน เข ตป่ าส งวน แห่ งช าติ  ต าม ม าต รา 1 3 /1               
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 เนื่องจาก
งานสวนป่าแม่มาน องค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ เขตแพร่ องค์ การ
อุ ต ส าห ก ร รม ป่ า ไม้  เป็ น ห น่ ว ย ง าน ข อ งรั ฐ  สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์       
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการปลูกสร้างสวนป่า ตามบันทึกส่งมอบ       
การดูแลรักษา และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ 
ระหว่าง กรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2533 มีพื้นที่รับมอบตามทะเบียน 17,871.60 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่      
หัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ตั้ งอยู่ ในแปลงปลูกสร้างสวนป่า      
แปลงปี 2522 ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   
ซึ่งพื้นที่สำนักงาน จำนวน 11.08 ไร่ ที่ใช้ในการขออนุญาตใช้พื้นที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตร 13/1 แห่งชาติ    
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 งานสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   
เขตแพร่ พิจารณาแล้วเพ่ือให้การย่ืนขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
              /เป็นพืน้ที่... 
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เป็นพื้นที่สำนักงานสวนป่าฯ ให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่
ถูกต้อง กระผมจึงขอความเห็นชอบต่อที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว
ฝาย ให้ความเห็นชอบให้งานสวนป่าดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่เป็น
สถานที่ เป็นสถานที่สถานปฏิบัติงานหรือประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ในวันนี้ครับ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบแจกให้ท่านได้พิจารณาในที่ประชุม     
แล้วนั้น 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - มีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ เป็นสถานที่

ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงาน    
ของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2559 

    นายธนวฒัน์ โม้ติ๊บ   -  ขอขอบพระคุณประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหาร  
หัวหน้างานสวนป่าแม่มาน  ส่วนตำบลหัวฝายทุกท่านครับ กระผมขอประชาสัมพันธ์งานสวนป่าแม่มาน 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เช่น ต้นสัก 
ต้นยางนา ในพื้นที่ สปก. จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาล งบประมาณ    
จะมาปี 2565 เป็นการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ว่างครับ 

นายพงศกร  จดัของ   - ที่ดิน ส.ค.1 ได้หรือไม่ครับ   
    ส.อบต.หมู่ที่ 1   
    นายธนวัฒน์ โม้ติ๊บ   - ได้ครับ  
หัวหน้างานสวนป่าแม่มาน   
นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ขอสอบถามเร่ืองการตัดต้นไม้ประมาณสัก 1 - 2 ต้น ในพืน้ที่ที่ดินมีโฉนด  
      ส.อบต.หมู่ 9   หรือเอกสารให้ครอบครองต้องขอ อนุญาตตาม พรบ.ป่าไม้ หรือไมค่รับ 
    นายธนวัฒน์ โม้ติ๊บ   -  การตัดไม้ตามมาตรา 7 ให้ขออนุญาตที่ผู้นำชุมชน ใช้รูปและเอกสาร 
หัวหน้างานสวนป่าแม่มาน  ในการขอเพียงเล็กน้อยครับและผมขอเปิดคลิปเสียงเกี่ยวกับป่าไม้ให้ทุก

ท่านได้รับฟังสัก 4 นาทีครับ เพื่อประกอบเป็นขข้อมูลตามที่ท่านสมาชิก
สภาได้ซักถามครับ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - ขอบคุณทางหวัหน้าสวนป่าแม่มานที่มาให้ความรูใ้นด้านป่าไม้ ต่อที่  
  ประธานในที่ประชุม        ประชุมในวันนี้ครับ 
 

ระเบียบวาระที่  4    เร่ืองญัตติเพ่ือพจิารณาเร่ือง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ปงีบประมาณ  2564 วาระที่ 1       

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเชิญนายก อบต.หัวฝาย แถลงต่อที่ประชุมครับ  
  ประธานในที่ประชุม     

                    /จ.ส.ต.ประยุทธ… 
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหวัฝาย  
           นายกฯ                 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหวัฝาย จะเสนอร่าง 
                                  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
               อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจึงขอ 
                                  แถลงให้ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและเหตุผลและ 
                                  แนวทางนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

ในปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหั วฝาย            
ได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 63,000,000 บาท โดยในส่วนของ
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของประมาณการรายจ่ายได้
กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 63,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถนำไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) และองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝายขอแสดงรายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
ดังนี้ 
2. รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการไว้ จำนวน  

63,000,000  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        /รายรับ... 
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รายรับ รายรับจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 ประมาณการปี 2564 

หมวดภาษีอากร 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  

460,000 

 

480,000 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 300,000 - - 

ภาษีบำรุงท้องที่ 42,000 - - 

ภาษีป้าย 175,000 180,000 190,000 

รวมหมวดภาษีอากร 517,000 640,000 670,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,000 2,000 2,000 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 530,000 530,000 530,000 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 500 1,000 1,000 

ค่าปรบัผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,000 3,000 3,000 

ค่าปรับการผิดสัญญา 162,000 55,000 54,800 

    

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

35,000 30,000 27,000 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,000 3,000 7,500 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ - - - 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

735,500 624,000 625,300 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    

ดอกเบีย้ 590,000 538,000 620,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 590,000 538,000 620,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

ค่าขายแบบแปลน 

 
 

60,000 

 

 
10,000 

 

3,000 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 72,000 66,00 50,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 132,000 76,000 53,000 

 
 

/รายรับ... 
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รายรับ รายรับจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 ประมาณการปี 2564 

หมวดรายได้จากทุน 

  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

12,000 

 

2,000 

 

2,000 

                  รวมหมวดรายได้จากทุน 12,000 2,000 2,000 

หมวดภาษีจัดสรร  
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
4,000,000 

570,000 570,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 
                9,150,000 10,250,000 10,700,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 3,860,000 4,200,000 3,900,000 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
156,000 60,000 90,000 

ภาษีสุรา 2,100,000 - - 

ภาษีสรรพสามติ 5,000,000 7,950,000 8,559,000 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาด้วยป่าไม้ 52,000 90,000 69,000 

ค่าภาคหลวงแร่ 100,000 86,000 90,000 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 65,000 62,000 75,000 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,200,000 867,100 1,100,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,083,000 24,135,100 25,153,000 

หมวดเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

 

36,467,000 

 

 

33,984,900 

 

 

35,876,700 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 36,467,000 33,984,900 35,876,700 

รวมทุกหมวด 60,536,500 60,000,000 63,000,000 
 

 
/3.รายจ่ายประจำปี.... 
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3. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประมาณการไว้ 63,000,000  บาท 
 

รายจ่าย รายจา่ยจริงปี 
2562 

ประมาณการปี 
2563 

ประมาณการปี 
2564 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 23,227,563 22,867,590 25,100,270 

งบบุคลากร 12,178,443.71 13,338,380 14,184,200 

งบดำเนินงาน 6,840,656.11 13,309,403 12,660,200 

งบลงทุน 232,900 8,624,200 9,198,930 

งบรายจ่ายอื่น - 30,000 30,000 

งบเงินอุดหนุน 2,119,077.69 1,830,400 1,826,400 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,598,640.51 60,000,000 63,000,000 

รวม 44,598,640.51 60,000,000 63,000,000 
 

4. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- ไม่มีภาระหนี้ผูกพันในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
สำหรบัรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ผม
ขอให้สมาชิกทุกท่านในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปปีงบประมาณ 2564 ต่อไปครับ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - ขอเชิญท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณและเลขานุการสภาชี้แจง       
  ประธานในที่ประชุม        ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  

นายสมสิทธิ์  จาคำมา      -  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รองประธานสภาฯ 
  เลขานุการฯ                  และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสาม                  
                                 - ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และ 
                                   ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
                             น้อยกว่ายีส่ิบส่ีชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
                                   งบประมาณนั้น  ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ 
                                  หลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให ้

       ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ         
       พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา 

                                   เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
            /ภายใน... 
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         ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรค 
                                    หนึ่งผูบ้ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม 
                                    ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติ 
                                    เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิก 
                                    สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเชน่เดียวกับ 
                                    การเสนอญัตติ 

ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่น
ต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ 

                                     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
           ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได ้
                                     เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและ 
                                     ต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
            คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ 
                                      แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 วรรคสาม 
                                     และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
            ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่าย 
                                     หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะ 
                                     ได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้นผูบ้ริหารท้องถิ่น 
                                     เป็นผู้แปรญัตติ 
                     ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อ 
                                      ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
     ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและ 
                                      ส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49  เมื่อคณะกรรมการแปร 
                                      ญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มี 
                                      การแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานย่อย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่น 
     รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ 
                                     แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ 
                                     คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ 
                                     สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 
     ข้อ 113  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วน 
                                   ราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก 
                                   ประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการ 
                                   สภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 

/ในกรณ.ี... 
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     ในกรณีเป็นการประชุมลับ  ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเปน็ 
                                  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภา 
                                  ท้องถิ่นนั้นเท่านั้น 

ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง จะแสดงความเห็นได้เมือ่ประธานกรรมการสภา
ท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น 

     ข้อ 114  ภายใต้บังคับข้อ  113  ผู้เสนอญัตติหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้                                 
ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้
เฉพาะที่ไดข้อแปรญัตตไิว้ 

     ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด  
                                 ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติ 
                                 ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
     เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่          
                                 นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาทีนับ 

แต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นไดเ้ร่ิมประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปร
ญัตติได้ถอนคำแปรญัตตินัน้แล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่
อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได ้

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม    -  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น จากนั้นประธานขอ 
 ประธานในที่ประชุม          ความเห็นชอบรับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1   

มติที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1   

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  เมือ่ที่ประชุมได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประธานในที่ประชุม           ปีงบประมาณ  2564 ในวาระที่ 1 แล้วก็ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกัน  
                                   พิจารณาอีกครั้งก่อนที่จะนำมาแปรญัตติในวาระที่ 2 ต่อไป  ส่วนจะมีการ 
                                   แปรญัตติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กบัรายละเอียดต่างๆ ของงบประมาณที่เสนอมานี้    
                                   และวันนีข้อความเห็นชอบจากที่ประชุมถึงการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตตินั้นควรมีกี่คน ตั้งแต่ 3 คนหรอื 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คนและ
กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติเมื่อไหร่  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
24 ชั่วโมง  และจะกำหนดเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติทำงานตั้งแต่วัน
ไหนถึงวันไหนก็ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาต่อไป 

ส.ต.อ.เจตนิพัทธ์  ชัยลอม -  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  5  คน โดยมีผู้รับรองคือ         
    ส.อบต.หมู่ 2          นายสมชาย โชคลาภและ นายเขียน  ยาสมุทร   

/นายสมบูรณ์.... 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอความ  
ประธานในที่ประชุม           เห็นชอบจากมติในที่ประชุม 
มติที่ประชุม     -  มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  5  คน                   
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โดยมีผู้  
 ประธานในที่ประชุม       รับรอง  อย่างน้อย 2 คน  
ที่ประชุม   -  โดยนายพงศกร  จดัของ  เสนอชื่อ นายสมบูรณ์  ชอบธรรม เป็น 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โดยมีผู้รับรอง คือนายกฤษดา ชิดชมและ    
นายชิด งาต้น    

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 1    
ประธานในที่ประชุม        อีกหรือไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้เสนอชือ่อีกจึงให้ นายสมบูรณ์  

ชอบธรรม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 โดยมีผู้  
ประธานในที่ประชุม        รับรอง อย่างน้อย 2 คน                                  
ที่ประชุม   -  โดยนางนิภาภรณ์ คมสันต์  ขอเสนอชื่อนางอำไพ เพลิดเพลิน กรรมการ 

แปรญัตติ คนที่ 2 โดยมีผู้รับรองคือ นายพงศกร จัดของ และนายสมชาย       
โชคลาภ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2    
ประธานในที่ประชุม        อีกหรือไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้ เสนอชื่ออีกจึงให้ นางอำไพ 

เพลิดเพลิน เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 โดยมีผู้  
ประธานในที่ประชุม        รับรองอย่างน้อย 2 คน  
ที่ประชุม    -  โดยนายนายธนกฤต รุจิระพงศ์ เสนอช่ือ นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ เป็น 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 โดยมีผู้รับรอง คือ นายเขียน ยาสมุทร และ    
นางสมคิด ชัยวิรัช 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3    
ประธานในที่ประชุม        อีกหรือไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้ เสนอชื่ออีกจึงให้ นายสมพงศ์    

ดวงจันทร ์เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 โดยมีผู ้ 
ประธานในที่ประชุม        รับรองอย่างน้อย 2 คน  
ที่ประชุม    -  โดยนางอำไพ  เพลิดเพลิน เสนอชื่อนางนิภาภรณ์ คมสันต์ เป็น 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 4 โดยมีผู้รับรอง คือ นางชูศรี มีของและ         
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
 
 

/นายสมบูรณ์.... 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 4    
ประธานในที่ประชุม        อีกหรือไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้เสนอชือ่อีกจึงให้ นางนิภาภรณ์ 

คมสันต์  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 โดยมีผู้  
ประธานในที่ประชุม        รับรอง อย่างน้อย 2 คน  

ที่ประชุม   - โดยนายวิรัตน์ ลมทวีวงศ์ เสนอชื่อ นายพงศกร จัดของ เป็นกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 5 โดยมีผู้รับรองคือ นางลำดวน ดวงจันทร์ และนายณรงค์ 
มากมาย 

นายสมบรูณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 5    
ประธานในที่ประชุม       อีกหรือไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้เสนอชื่ออีกจึงให้ นายพงศกร    

จัดของ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5      
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ที่ประชุมได้เลือกกรรมการแปรญัตติครบ 5 คนแล้วต่อไปก็ขอความ 

ประธานในที่ประชุม       เห็นชอบต่อที่ประชุมกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติทำงาน   
และกำหนดวันยื่นเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนแต่ทั้งนี้
ต้องมีกำหนด ระยะเวลาให้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามข้อ 45 วรรคสาม
ประกอบข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ที่ประชุม -  มีมติ เป็นเอกฉันท์กำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ          
รวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2562– 23 สิงหาคม 2563        
โดยกำหนดเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติระหว่างวันที่  17 - 19 สิงหาคม  
2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ของแต่ละวันและกำหนด
สถานที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องทำงาน
ของประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลหัวฝาย    

ที่ประชุม      -  รับทราบ  

นายสมสิทธิ์ จาคำมา       -  เมื่อทราบกำหนดวันเวลาและสถานที่ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อ 
    เลขานกุารฯ                คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว วันนีก้ระผมในฐานะเลขานุการสภาขอนัด 

       ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครัง้แรก ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
เวลา 16.00 น.หลังจากเลิกการประชุมสภาในวันนี้แล้ว  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
ทั้ง 5 ท่าน  เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว          

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ใช้เวลาในการประชุมภาคเช้ามานานพอสมควรจนถึงขณะนี้เวลา  
ประธานในที่ประชุม        12.00 น.  ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ก็ขอพักการประชุมภาค

เช้าไว้เพียงเท่านี้  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านกลับเข้ามาประชุมกันอีกครั้งในภาคบ่าย เวลา 13.00 น.  

               /เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุมภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิก

มาครบองคป์ระชุม ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อในภาคบ่าย
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ 
นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - กิจกรรมปล่อยปลา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 บริเวณฝายปิ้น  ผมขอ  
    ส.อบต.หมู่ที่ 9 ให้ทางผู้บริหารปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนวันปล่อยปลาครับ และช่วงนี้เป็นช่วง

ฤดูฝนโครงการขุดลอกคลอง ผมจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่ 
อบต.ครับซึ่งจะทำในช่วงประมาณปีงบประมาณ 2564 ครับ ผมจะขอให้ 
อบต.สนบัสนนุน้ำมันเชื้อเพลิง 

  นายชดิ งาต้น   - ผมเหน็ด้วยให้เอารถแบลคโฮรไปปรับพื้นที่ก่อนจัดกิจกรรมปล่อยปลา 
 ส.อบต.หมู่ที่ 3  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - การขุดลอกคลองของ อบจ.โดยทาง อบจ.จะบรรจเุข้าข้อบัญญัติของ  
           นายกฯ  อบจ. ซึ่งโครงการของ หมู่ 6 กับ หมู8่ ของตำบลหัวฝาย ได้รับการอนุมัต ิ

เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้ต้องรอโครงการของ อบจ.เสร็จก่อนครับ เพราะ
ทำงานตามลำดับที่หน่วยงานเขาจัดไว้ครับ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - โครงการของหมู่ที่ 8 อยู่ตรงจุดไหนครับ       
  ประธานในที่ประชุม        
นายวีรยทุธ สุขเจริญ  - ดงตะเคียนครับ  
   ผู้อำนวยการกองช่าง   
  นายพงศกร จัดของ  -  ขอสอบถามเรื่องไมโครโฟนในห้องประชุมสภาครับ สามารถแก้ไขได้ 
      ส.อบต.หมู่ 1   หรือไมค่รับ 
  นายสมสิทธิ์ จาคำมา  -  ผมขอปรึกษานายกฯในการแก้ไขต่อไปครับ 
       เลขานุการฯ 
นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - แจ้งข้อมูลสถิติระดับน้ำอ่างแม่มาน ปัจจุบันทราบว่ามีปริมาณน้ำอยู่ 

ส.อบต.หมู่ 9  ประมาณ 10.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความจุที่สามารถจุน้ำได้สามารถ     
จุน้ำได้ถึง 18.7 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าเพียงพอที่จะใช้ในการเกษตร
ในช่วงฤดูฝนและสามารถเก็บเปน็ต้นทุนวางแผนเพือ่ใช้ในฤดูแล้งต่อไป  

จ่าสิบเอกมานพ ชมเชย - การประชาสัมพันธ์ของผมคือให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้น้ำ ไม่ได้ 
รองปลัดฯ  ประกาศเรื่องอ่างเก็บน้ำแตก ขอให้ท่าน ส.อบต.ช่วยบอกประชาชนด้วย

ครับ ป้องกันการแตกตื่นครับ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - ขอให้ท่านนายกฯ มอบหมายใหพ้นักงานรวบรวมระเบียบข้อบังคับ  
  ประธานในที่ประชุม        ตำบลตา่งๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเป็นรูปเล่มให้ผมด้วยครับ 
นายธนกฤต รุจิระพงศ์  - ผมขอฝากเร่ืองน้ำเสียด้วยครับ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

ส.อบต.หมู่ 5  
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ผมขอสอบถาม ส.อบต.ลำดวน ดวงจันทร์ ไดร้ับหนังสือเก็บภาษจีาก  
ประธานสภาฯ อบต. แม่จั๊วะ หรือไม่ครับ เพราะพื้นที่ทับซ้อนของตำบลหัวฝายและตำบล

แม่จั๊วะยังไม่มีข้อยุติครับ 
นางลำดวน ดวงจันทร์   - ไม่มีค่ะ 
    ส.อบต.หมู่ 13   
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - วันนี้มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเร่ืองใดอีกหรือไม่ หากไม่มี 

ประธานในที่ประชุม ขอขอบคุณทุกๆ ท่านและขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
ปี 2564 ในวาระที่  2 และ 3 ตามลำดับต่อไปรวมถึงเรื่องพิจารณา       
ในวาระเร่ืองอืน่ๆอีก  วันนี้ขอปิดประชุม 

         
ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 

            (ลงชื่อ)             ผู้บันทึกการประชุม  
                          (นายสมสิทธิ์ จาคำมา) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 

    (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 
 

    (ลงชือ่)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายธนกฤต รุจริะพงศ์) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 5 

(ลงชื่อ)           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
            (นายธนพล  ทนทาน) 
                        ส.อบต.หมู่ที่ 6 

(ลงชื่อ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางอำไพ  เพลิดเพลิน) 
                                                      ส.อบต.หมู่ที่ 1  
              


