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ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสัญญา         บรรดาศักดิ์ ประธานสภา  อบต. สัญญา         บรรดาศักดิ์  
๒ นางทรัพย์           ล้อมกลาง รองประธานสภาฯ ทรัพย์           ล้อมกลาง  
๓ นายสม              สียางนอก สมาชิก  อบต.ม.๓ สม              สียางนอก  
๔ นางจำปี             ไปแดน สมาชิก  อบต.ม.๓ จำปี             ไปแดน  
๕ นายไทยเจริญ      อยู่บุรี สมาชิก  อบต.ม.4 ไทยเจริญ      อยู่บุรี  
๖ นายสุทิตย์          บินนอก สมาชิก  อบต.ม.๔ สุทิตย์          บินนอก  
๗ นายนิรันดร์         ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ นิรันดร์         ทองดีนอก  
๘ นายกลวัชร         ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ กลวัชร         ทองดีนอก  
๙ นายสมพงษ์         จำนงนอก สมาชิก  อบต.ม.๖ สมพงษ์         จำนงนอก  

๑๐ นายถวัลย์           วิชาเกวียน สมาชิก  อบต.ม.๖ ถวัลย์           วิชาเกวียน  
๑๑ นางบัวลอย         คนสนิท สมาชิก  อบต.ม.๗ บัวลอย         คนสนิท  
๑๒ นายเล่ียม            โมรานอก สมาชิก  อบต.ม.๗ เล่ียม            โมรานอก  
๑๓ นายชัชชัย            พรมกัณฑ์ สมาชิก  อบต.ม.๘ ชัชชัย            พรมกัณฑ์  
๑๔ นายสมหมาย         บุญภักดี สมาชิก  อบต.ม.๙ สมหมาย         บุญภักดี  
๑๕ นายอุเทน             ธาตะนะ สมาชิก  อบต.ม.๑๐ อุเทน             ธาตะนะ  
๑๖ นางละเอียด          บัวสาลี สมาชิก  อบต.ม.๑๑ ละเอียด          บัวสาลี  
๑๗ นายวรรณชัย         กำหอม สมาชิก  อบต.ม.๑๑ วรรณชัย         กำหอม  
๑๘ นางวรินธร            ชิณวงษ์ สมาชิก  อบต.ม.๑2 วรินธร            ชิณวงษ์  
19 นางมยุรา         ประสมบูรณ์ เลขาสภาฯ  มยุรา         ประสมบูรณ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสำราญ      พิณจรัสรุ่งเรือง นายกอบต. สำราญ     พิณจรัสรุ่งเรือง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
  มาประชุม  18 คน 
  ลาประชุม   - คน 
  ขาดประชุม   - คน 
                   ผู้เข้าร่วมประชุม         2      คน 
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เริ่มประชุมเวลา 0๙.00 น.  
 

   เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ประธานสภาฯ             สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕6๔ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕6๔ 
                                ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ไดต้รวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
                                ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไรเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม   
       สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕6๔ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕6๔ 
                                ขอท่านสมาชิกฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ครับ 
 

มติที่ประชุมสภา   มตริับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256๔ 
   รับรองรายงานการประชุม  จำนวน     16    เสียง 
   ไม่รับรอง     จำนวน       -     เสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน        1   เสียง (ประธานสภาฯ ) 

 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ที่ประชุมมีมต ิ
     ประธานสภาฯ           รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕6๔  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  ๒๕6๔ 
           ผู้มาประชุม  17  คน  โดยมีมติรับรอง   16   เสียง  ไม่รับรอง –  เสียง    
           งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      ประธานสภาฯ            
นางมยุรา ประสมบูรณ์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
     เลขานุการสภาฯ        ๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                                   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่  
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 
มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระสำคัญดังนี้  
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จ ัดทำเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ  ดังกล่าว 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
นั้น 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ
จำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้
เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตาม
กฎหมาย 

 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๓ กำหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความใน
หมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณค่ะ 
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นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   - ขอเชิญนายก อบต.โนนตาเถร เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
      ประธานสภาฯ              เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อสภา อบต.โนนตาเถร 
 

นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง 
         นายก อบต.ฯ       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรอีกครั ้งหนึ ่ง  ฉะนั ้นในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

 
แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติตำบลโนนตาเถร 

เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕   
 

หลักการ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๓ วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจำปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม 
ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  องคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ได้มีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ดังนี้  
 

 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป              28,855,373  บาท  
          งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม  ๒๘,๘55,373  บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป          งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  28,855,373   บาท 
 

 ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               10,492,760  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                  180,000  บาท 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา                  3,506,470  บาท 
แผนงานสาธารณสุข           425,000   บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์             40,000   บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน        1,361,840   บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           50,000   บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        180,000   บาท 
 

ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        2,480,000  บาท 
แผนงานการเกษตร              80,000  บาท 
แผนงานการพาณิชย์            820,000  บาท 

 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง          9,239,303  บาท 
เหตุผล 

  เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
  และบัดนี้  ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปและงบรายจ่ายเฉพาะการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,855,373  บาท จ่ายจากรายได้
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงาน 
ดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้นำส่งให้ทุกท่านแล้ว    (ขอมอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
อบต.โนนตาเถร  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป) 
 

นางมยุรา ประสมบรูณ์   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ดิฉันนางมยุรา ประสมบูรณ์  ในฐานะเจ้าหน้าที ่
  ปลัด อบต.โนนตาเถร      งบประมาณ  ขออนุญาตชี้แจง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 256๕  ให้กับสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถร ได้รับทราบ 
รายละเอียดเอกสารที่แจกเป็นรายข้อให้ประกอบการพิจารณา                              
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
        ประธานสภาฯ        รายจ่ายประจำปี 256๕ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ลำดับต่อไป 

ขอให้เลขานุการสภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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นางมยุรา ประสมบูรณ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 47  กำหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่น  รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม  
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ สมาชิกสภา อบต.โนนตาเถร ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือครับ 
     ประธานสภาฯ           เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอเสนอญัตติวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่าง 
                               ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลโนนตาเถร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
                               ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
                                องค์การบริการส่วนตำบลโนนตาเถร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                งบประมาณ พ.ศ. 256๕  วาระท่ี 1 ขอเชิญยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ     จำนวน      16    เสียง 
  ไม่รับหลักการ  จำนวน      -       เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน        1    เสียง (ประธานสภาฯ ) 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มติที่ประชุมสภา อบต.โนนตาเถร   
     ประธานสภาฯ           มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  
                                  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕     
                              ผู้มาประชุม   17   คน  โดยมีมติรับรอง  16   เสียง  

ไม่รับรอง –   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  
สรุปว่า สภา อบต.โนนตาเถร ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี 256๕  (มีมติรับหลักการในเวลา 10.40 น.) 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๕ 

 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    ประธานสภาฯ 
นางมยุรา ประสมบูรณ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี ่สิบสี ่ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 
ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ   ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการ
สามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น  รับรองไม่น้อย
กว่าสองคนส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
            ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการ 
   ประธานสภาฯ             เลอืกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ 256๕  ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน 

 

นายอุเทน  ธาตะนะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอุเทน  ธาตะนะ  ส.อบต.ม.10 
   ส.อบต.หมู่ที ่10          ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนสามคน  ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
                        ผู้รับรองได้แก่    1) นายถวัลย์      วิชาเกวียน       ส.อบต.หมู่ที่   6 
               2) นายวรรณชัย     กำหอม     ส.อบต.หมู่ที่   9 
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นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นอย่างอ่ืนๆ  
        ประธานสภาฯ        หรือไมค่รับ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

      ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนสามคน ครับ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ลำดับต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ 
   ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ

รายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
โดยให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1  เชิญครับ 
 

นายกลวัชร  ทองดีนอก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ นายกลวัชร  ทองดีนอก  ส.อบต.  หมู่ที่  5 
      ส.อบต.หมู่ที่  5        ขอเสนอนายนิรันดร์  ทองดีนอก  ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
   ขอผู้รับรอง 2 คน 
        ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นายสม       สียางนอก ส.อบต.หมู่ที่   3 
   2. นายชัชชัย    พรมกัณฑ์          ส.อบต.หมู่ที่  8 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
      ประธานสภาฯ           เพ่ิมอีกหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืนๆ ก็ให้ถือว่าที่ประชุม 
                                มีมติเห็นชอบ  ให้นายนิรันดร์  ทองดีนอก  ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นกรรมการ 
                                แปรญัตติคนที่ 1 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ทีเ่ห็นว่าเหมาะสมเป็น 
     ประธานสภาฯ            คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  เชิญครับ 
 

นางจำปี   ไปแดน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางจำปี  ไปแดน  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
   ส.อบต.หมู่ที ่ 3            ขอเสนอนายไทยเจริญ  อยู่บุรี  ส.อบต.หมูท่ี ่4  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
   ขอผู้รับรอง 2 คน 

ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นายสมหมาย     บุญภักด ี     ส.อบต.หมู่ที่    9 
   2. นางละเอียด       บัวสาลี       ส.อบต.หมู่ที่   11 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
      ประธานสภาฯ           เพ่ิมอีกหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืนๆ ก็ให้ถือว่าที่ประชุม 
                                มีมติเห็นชอบ  ให้นายไทยเจริญ  อยู่บุรี  ส.อบต.หมู่ที่  4 
                                เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน  เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มีความเหมาะสมเป็น 
      ประธานสภาฯ           คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3  เชิญครับ 
 

นางวริณธร  ชิณวงษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางวริณธร  ชิณวงษ์. ส.อบต.หมู่ที่  12 
   ส.อบต.หมู่ที ่ 12          ขอเสนอนายสุทิตย์  บินนอก  ส.อบต.หมู่ที ่4  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
   ขอผู้รับรอง 2 คน 

ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นายสมพงษ์  จำนงนอก    ส.อบต.หมู่ที่  6 
   2. นางบัวลอย   คนสนิท       ส.อบต.หมู่ที่  7 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
      ประธานสภาฯ           เพ่ิมอีกหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืนๆ ก็ให้ถือว่าที่ประชุม 
                                มีมติเห็นชอบ  ให้นายสุทิตย์  บินนอก  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                                เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๕ 
      ประธานสภาฯ          ประกอบไปด้วย  
   1. นายนิรันดร์    ทองดีนอก    ส.อบต.หมู่ที่ 5     เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 

2. นายไทยเจริญ  อยู่บุรี         ส.อบต.หมู่ที่ 4     เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
   3. นายสุทิตย์       บินนอก      ส.อบต.หมู่ที่ 4     เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

5.3 การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๕ 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
    ประธานสภาฯ  
 

นางมยุรา  ประสมบูรณ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    เลขานุการสภาฯ         พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 49 กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที ่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้น และเลือกคณะกรรมการ 
      ประธานสภาฯ           แปรญัตติแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  

 ควรกำหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอคำแปรญัตติได้ที่ไหน 
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  นายสม   สียางนอก  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสม   สียางนอก  ส.อบต.หมู่ที่  3 
      ส.อบต.หมู่ที่  3         ขอเสนอให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ ๗ – 9  สิงหาคม  256๔ 
  เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอ 

 คำแปรญัตติได้ทีส่ำนักงาน  อบต.โนนตาเถร  (ห้องทำงานนายก)  
 เนื่องจากห้องสภาให้ใช้เป็นอาคารอำนวยการศูนย์ฯ  

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะเสนอระยะเวลาและสถานทีเ่สนอคำแปรญัตติ  
       ประธานสภาฯ          เป็นอย่างอ่ืนๆ หรือไมค่รับ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

                            กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ ๗ – 9  สิงหาคม  256๔ 
  เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอ 

 คำแปรญัตติได้ทีส่ำนักงาน อบต.โนนตาเถร  (ห้องทำงานนายก) 
 ตามท่ีท่านนายสม   สียางนอก  ส.อบต.หมู่ที่ 3 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    ประธานสภาฯ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 109 กำหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 
ขอให้เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางมยุรา ประสมบูรณ์   ดิฉันขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก 
     เลขานุการฯ              ในวันศุกร์ ที่ ๖ สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 น.  
                                 ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   5.4  เรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    ประธานสภาฯ                   งบประมาณ พ.ศ. 256๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

        เชิญเลขานุการ ชี้แจงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

นางมยุรา  ประสมบูรณ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
        เลขานุการฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.25๖๓  
                                 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงิน 
                                 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ  
                                 ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
                                 ของสภาท้องถิ่น 

 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   เรียนเชิญ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ชีแ้จงครับ 
     ประธานสภาฯ 
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นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง 
      นายก อบต. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ผมขอชี้แจงรายการโอน 

ต้ังรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ 256๔  
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  1  รายการ   
เป็นจำนวนเงิน  130,000 บาท    
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่าน  
 

    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔      เอกสารหมายเลข  2 

รายละเอียดโครงการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

โอนตั้งรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดมิ 
จากบ้านนางทองวัน  โพธ์ิศรี เชื่อมไปทางฝั่งสระ
หนองไผ่ หมู่ที่ 7 

 
 
 
 

130,000.- 
 
 

โอนลดจาก   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเช่ือมระหว่างตำบล หมู่ที่ 6  
บ้านหนองม่วง ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง  
จ.นครราชสีมา ไป หมู่ที่ 5  
บ้านดอนตะหนิน อ.บัวใหญ ่
 

 
 
 
 

130,000.- 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 
เหตุผลและความจำเป็น  เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน   
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  ตามท่ีนายกชี้แจง  มีท่านใดสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
    ประธานสภาฯ           ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี พ.ศ. 256๔   

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  1  รายการ   
เป็นจำนวนเงิน  130,000 บาท   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ยกมือครับ 

ที่ประชุมสภา            มีมตเิห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 256๔ 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  1  รายการ   

                              เป็นจำนวนเงิน  130,000 บาท 
                                เหน็ชอบ      จำนวน       16    เสียง  
                                ไมเ่ห็นชอบ   จำนวน         -     เสียง   
                                งดออกเสียง  จำนวน         1    เสียง  (ประธานสภาฯ ) 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 256๔    
       ประธานสภาฯ          งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  1  รายการ   
                               เป็นจำนวนเงิน  130,000 บาท 
                                 มาประชุม   17  ท่าน   มีมติเห็นชอบ  16  เสียง  
                                 ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาฯ ) 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ  
       ประธานสภาฯ            ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอหรือสอบถาม  ขอเรียนเชิญค่ะ 
 

 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  
 
 

                                  (ลงชื่อ)         มยุรา  ประสมบูรณ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางมยุรา  ประสมบูรณ์) 

                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๔ สมัยสามัญสมัยที่....3.....  ครั้งที่...1........ 
ในวันที่  ๖  สิงหาคม  256๔  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
(ลงชื่อ)      สมหมาย  บุญภักดี             (ลงชื่อ) สมพงษ์   จำนงนอก    (ลงชื่อ)    ละเอียด   บัวสาลี 
            (นายสมหมาย  บุญภักดี)                 (นายสมพงษ์   จำนงนอก)           (นางละเอียด   บัวสาลี) 
               ประธานกรรมการฯ             รองประธานกรรมการฯ           กรรมการและเลขานุการฯ  
 
 
 
 

        (ลงชื่อ)  สัญญา   บรรดาศักดิ์ 
        (นายสัญญา   บรรดาศักดิ์ ) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
                   รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่.....3/256๔..ครั้งที่....1........ 
                                       เมื่อวันที่........เดือน...................................พ.ศ...256๔........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


