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สาเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
************************
จานวนผู้เข้าประชุม ๑๓ คน ลากิจ ๑ คน ลาป่วย ๑ คน
จานวนผู้ไม่เข้าประชุม - คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑ นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๒ นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
สาราญ คาป้อง
๓ นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ชาญชัย พลโลก
๔ นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมูที่ ๒
ศรีสวาท ใยสุวงษ์
๕ นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๖ นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๗ นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
มะลิศรี บางศิริ
๘ นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
รัชนี แสนเยีย
๙ นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คามั่น โคตรสุวรรณ
๑๐ นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยราช
๑๑ นางสาวเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชา
๑๒ นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๑๓ นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชานาญ วังกะธาตุ

หมายเหตุ
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จานวนผู้ที่ลา จานวน ๒ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
๑ นายศักดิ์ชาย วีระพล
สมาชิก อบต. ม.๔
๒ นายจีระวัฒน์ แสนคา
สมาชิก อบต. ม.๘

-

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒ นางสวัสดี แสนรังค์
๓ นายกิตติ จันทะนะ
๔ นายฤทัย เรทนู
๕ นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๖ นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๗ พันจ่าตรีไพรสน โสที
๘ นายรติพล จันทะนะ

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
สวัสดี แสนรังค์
กิตติ จันทะนะ
ฤทัย เรทนู
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ณัฐกมล ดวนลี
ไพรสน โสที
รติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
เลขานุการสภา
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์ฯ
ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ

จานวนผู้เข้าประชุม ๑๓ คน ลากิจ ๑ คน ลาป่วย ๑ คน
จานวนผู้ไม่เข้าประชุม - คน
๑.
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
๒.
นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
๓.
นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๔.
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมูที่ ๒
๕.
นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๖.
นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๗.
นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๘.
นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๙.
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๑๐.
นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๑๑.
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๑๒.
นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
๑๓.
นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖

หมายเหตุ
ลาป่วย
ลากิจ

หมายเหตุ
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จานวนผู้ที่ลา จานวน ๒ คน
๑. นายศักดิ์ชาย วีระพล
๒. นายจีระวัฒน์ แสนคา

สมาชิก อบต. ม.๔
สมาชิก อบต. ม.๘

ลาป่วย
ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
นางสวัสดี แสนรังค์
นายกิตติ จันทะนะ
นายฤทัย เรทนู
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
พันจ่าตรีไพรสน โสที
นายรติพล จันทะนะ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายก อบต.
เลขานุการสภา
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผอ.กองช่าง

เปิดประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เลขานุการสภา ฯ - เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ( วาระที่ ๑)
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จากนั้นประธานสภาดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประธานสภา – มอบหมายเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการในระเบียบวาระนี้
เลขานุการสภา- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี
๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา -เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภา – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท
คือคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคนคณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆอันอยู่ในกิจการสภาท้องถิ่น
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สาหรับวันนี้จะเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ๑ คณะ คือ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อเสนอให้เสนอชื่อได้ไม่จากัดจานวน
วิธีการเลือกให้นาวิธีการเลือกประธานสภา ฯ มาใช้โดยอนุโลม (วิธีการเลือกประธานสภาให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง คาเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
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ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากัน ถ้า
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก )
อันดับแรกให้สภา ฯ กาหนดว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาจานวนกี่คน
มติที่ประชุม - กาหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ คน
ประธานสภา – ลาดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิก อบต.เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ทีละคน เชิญครับ
เลือกคณะกรรมการคนที่ ๑
นายชานาญ วังกะธาตุ ขอเสนอ นายนออินทร์ ยะสะกะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑) นางสาราญ คาป้อง
๒) นายชาญชัย พลโลก
นายนออินทร์ ยะสะกะ ขอเสนอ นายชานาญ วังกะธาตุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑) นายจีระวัฒน์ แสนคา
๒) นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
มติที่ประชุม เลือก นายนออินทร์ ยะสะกะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
เลือกคณะกรรมการคนที่ ๒
นายกฤตยชญ์ พลโลก ขอเสนอ นายสุนทร โกพล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑.นายนออินทร์ ยะสะกะ
๒.นายชานาญ วังกะธาตุ
มติที่ประชุม เลือก นายสุนทร โกพล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
เลือกคณะกรรมการคนที่ ๓
นายชาญชัย พลโลก ขอเสนอ นายศรีสวาท ใยสุวงษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑.นางเพ็ญศรี พลชา
๒. นายภักดี ไชยราช
มติที่ประชุม เลือก นายศรีสวาท ใยสุวงษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
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ประธานสภา – สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. นายนออินทร์ ยะสะกะ
๒. นายสุนทร โกพล
๓. นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี ๒๕๖๔ ( วาระที่ ๑)
ประธานสภา - เรียนผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้
ทางคณะบริหารเป็นผู้ดาเนินการ เชิญครับ
นายกท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น อีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จึงขอแถลงงบประมาณให้ประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจน หลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ดังนี้
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 10,779,183.20 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 1,171,765.93 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 4,650,084.49 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ รวม
699,900.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 18 โครงการ รวม
603,130.00 บาท
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1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จานวน 23,050,261.92 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
14,308.00

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ จานวน
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน

90,542.31

บาท

37,231.50

บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

0.00

บาท

จานวน

4,900.00

บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

0.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

11,677,350.11

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

11,225,930.00

บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 107,190.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 20,354,852.03 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
6,484,690.00
บาท
งบบุคลากร
จานวน
9,752,358.00
บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
2,612,504.03
บาท
งบลงทุน
จานวน
782,300.00
บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
723,000.00
บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 107,190.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 2,483,778.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 490,800.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

29,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
รวม
จานวน
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673,000 บาท
650,000 บำท

ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี
ภาษีบารุงท้องที่

จานวน

10,000 บำท

ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี
ภาษีป้าย

จานวน

13,000 บำท

ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

รวม
จานวน

138,600 บาท
1,100 บำท

คาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

5,500 บำท

คาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จานวน

120,000 บำท

คาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จานวน

1,000 บำท

คาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา
ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

10,000 บำท

จานวน

500 บำท

คาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ตั้งไว้ตามทะเบียนกิจกรรมที่อยู่ในข่ายจะต้องชาระ
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ค่าธรรมเนียม
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

500 บำท

คาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย

รวม
จานวน

50,000 บาท
50,000 บำท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน

รวม
จานวน

7,000 บาท
1,000 บำท

จานวน

6,000 บำท

คาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

คาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
15,631,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
จานวน
200,000 บำท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

9,100,000 บำท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

1,600,000 บำท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

21,000 บำท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา
ภาษีสรรพสามิต

จานวน

4,176,900 บำท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา
ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

30,000 บำท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
จานวน
กฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
จานวน
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา

33,500 บำท

470,000 บำท

12,500,000 บาท
12,500,000 บำท

จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น อ่านรายละเอียด ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่งไป ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นจนจบ
( รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ )
ประธานสภา – ทีท่ ่านนายกกล่าวมาทั้งหมดเป็นรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ถ้า
ไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม- เห็นชอบรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง
ประธานสภา- เมื่อสภา ฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้วผมจะดาเนินการส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและ
ขอให้สภา ฯ กาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติ ว่าจะกาหนดไว้กี่วันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน สถานที่รับคาแปร
ญัตติ และกาหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มิติที่ประชุม- กาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สถานที่รับคาแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น กาหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี
ประธานสภา - นัดประชุมสภา ฯ ครั้งต่อไป วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น แต่งกายเสื้อสีฟ้า สาหรับวันนี้
ขอปิดการประชุมแต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ )

ชาญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายชาญชัย พลโลก )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
( นายสุนทร โกพล )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

