
 

ที่ นม (สภ.) ๙๑๑๐๑.1/ว                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
  อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐ 

 

                    สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี  ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑ 
 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ระเบียบวาระการประชุม           จำนวน   ๑   ฉบับ 
                   ๒.  สำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑     จำนวน   ๑   ชุด 
                   ๓.  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน   ๑   เล่ม 
                   ๔.  เอกสารประกอบการประชุม           จำนวน   ๑   ชุด 
   

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนตาเถร  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓  กำหนดการประชุม  ๑๕  วันนั้น 

 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ 23 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  จึงนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 
พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1  ในวันศุกร์ที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  และพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามลำดับต่อไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
               

                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                     (นายสัญญา  บรรดาศักดิ์) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

 
 
 

หมายเหตุ:  การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 
 
 

                                 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”  

 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 2563  คร้ังที่ 1 

วันที่  7  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
                                 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2563 
มตทิี่ประชุมสภา  ..................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
   ..................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
..................................................................................................  

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
5.1  เรื่อง  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
               งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) 

   ................................................................................................  
5.2 เรื่อง  การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
              งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

   ................................................................................................  
5.3 การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

                                     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 
   ................................................................................................ 

5.4  เรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
               งบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ................................................................................................  
   ................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี6       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   .................................................................................................. 
 
 
 
 



บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  พ.ศ. 2563  คร้ังที่ 1 

วันศุกร์ที่  7  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  0๙.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

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

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  
๒ นายสมหวัง      โมรานอก รองนายกอบต. สมหวัง      โมรานอก  
๓ นายอาเช่         พลอยบ้านแพ้ว รองนายก อบต. อาเช่       พลอยบ้านแพ้ว  
๔ นายจรูญ         เสนนอก เลขานุการนายก อบต. จรูญ         เสนนอก  
5 นางจิราภา        แก้วทาสี หัวหน้าสำนักปลัด จิราภา        แก้วทาสี  
6 น.ส.ธนวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย นักวิชาการเงิน/บัญชี น.ส.ธนวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ 

แวงน้อย 
 

7 นางพจนีย์          ถนัดค้า นักวิเคราะห์นโยบายฯ พจนีย์          ถนัดค้า  
     
     
     

 
 
 
 
  ผู้เข้าประชุม  ....19..... คน 
  ขาดประชุม  ......-....... คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม ......7..... คน 
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เริ่มประชุมเวลา 0๙.00 น.  
 

   เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ประธานสภาฯ              สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕63   
                                ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ไดต้รวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
                                ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไรเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุม 
                                พิจารณาแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิด  หน้าที่ 6  บรรทัดที่ 1  
                                จาก  “นายก” แก้ไขเป็น “รองนายก” ครับ  หากไม่มีท่านสมาชิกแก้ไขอีก 
   ผมจะขอมตทิี่ประชุมท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม   
        สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕63   
                                 ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุมสภา   มตริับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 
   รับรองรายงานการประชุม  จำนวน .....17.......เสียง 
   ไม่รับรอง     จำนวน ........-…......เสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ........1…....เสียง (ประธานสภาฯ ) 

 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.โนนตาเถร ครั้งนี้ มีมติ 
     ประธานสภาฯ           รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยวิสามัญ 
                                  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕63  

           ผู้มาประชุม  18  คน  โดยมีมติรับรอง ....17.... เสียง  ไม่รับรอง –  เสียง   งด
ออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๔ 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) พิจารณาและให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระสำคัญดังนี้  
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จ ัดทำเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
- 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 ๒๕๖๔ ต่อสภา อบต.โนนตาเถร 
 

นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง 
         นายก อบต.ฯ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู ้บริหารขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติตำบลโนนตาเถร 
เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
หลักการ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๓ วรรคสอง  เมื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ  รวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง  เมื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ได้มีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ดังนี้  
 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป              27,715,591  บาท  

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานกิจการประปา     1,111,814   บาท 
          งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม  ๒๘,๘๓๐,๔๐๕  บาท 
 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป          งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  27,715,591   บาท 
 

 ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               11,274,120  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                  120,000  บาท 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา                  3,491,160  บาท 
แผนงานสาธารณสุข           405,000   บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์             20,000   บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน        1,491,640   บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           60,000   บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        250,000   บาท 
 

ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       2,534,000  บาท 
แผนงานการเกษตร             80,000  บาท 

 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง         7,989,671  บาท 
 

 

 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น      1,114,814   บาท   ดังนี้  

งบดำเนินงาน           904,814   บาท 
          งบลงทุน            210,000   บาท 

 
เหตุผล 

 

  เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
  และบัดนี้ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปและงบรายจ่ายเฉพาะการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๘,๘๓๐,๔๐๕ บาท จ่ายจากรายได้
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดัง
เอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้นำส่งให้ทุกท่านแล้ว    (ขอมอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
อบต.โนนตาเถร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป) 
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นางมยรุา ประสมบูรณ์   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ดิฉันนางมยุรา ประสมบูรณ์  ในฐานะเจ้าหน้าที ่
  ปลัด อบต.โนนตาเถร      งบประมาณ  ขออนุญาตชี้แจง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 2564  ให้กับสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถร ได้รับทราบรายละเอียด
เอกสารที่แจกเป็นรายข้อให้ประกอบการพิจารณาค่ะ                                 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
        ประธานสภาฯ        รายจ่ายประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ 
                                เลขานุการสภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นางมยุรา ประสมบูรณ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 47 กำหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม  
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ สมาชิกสภา อบต.โนนตาเถร ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือครับ 
     ประธานสภาฯ           เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอเสนอญัตติวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่าง 
                               ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลโนนตาเถร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
                               ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
                                องค์การบริการส่วนตำบลโนนตาเถร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                งบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระท่ี 1 ขอเชิญยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ     จำนวน .....17.......เสียง 
  ไม่รับหลักการ  จำนวน .........-….....เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน ........1…….เสียง (ประธานสภาฯ ) 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.โนนตาเถร  ครั้งนี ้
     ประธานสภาฯ           มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  
                                เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
                                ผู้มาประชุม  18  คน  โดยมีมติรับรอง 17  เสียง ไม่รับรอง –   เสียง    
                                งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  

เป็นอันว่า สภา อบต.โนนตาเถร ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี 2564  (มีมติรับหลักการในเวลา 11.11 น.) 
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5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

 

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 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการ
สามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการ 
   ประธานสภาฯ             เลอืกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ 2564  ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน 

 

นางบวัลอย คนสนิท กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางบัวลอย คนสนิท ส.อบต.ม.7 
   ส.อบต.หมู่ที่ 7            ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนสามคน  ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
                        ผู้รับรองได้แก่    1) นายสม          สียางนอก     ส.อบต.หมู่ที่  3  
               2) นายวรรณชัย   กำหอม           ส.อบต.หมู่ที่  11 
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นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีผู้ใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนอื่นๆ อีกหรือไม่  

     ประธานสภาฯ เมื ่อไม่มีผู ้ใดเสนอเป็นอย่างอื ่นแล้ว ผมจะขอมติที ่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบ
กำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนสามคน ขอเชิญยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับเห็นชอบ    จำนวน .....17.......เสียง 
  ไม่รับเห็นชอบ    จำนวน .........-….....เสียง 
  งดออกเสียง    จำนวน ........1.…....เสียง (ประธานสภาฯ ) 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.โนนตาเถร มีมติเห็นชอบให้มี 
      ประธานสภาฯ          คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 3 คน  
 ผู้มาประชุม  18  คน  มีมติเห็นชอบ  17  เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง         

งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ ) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ลำดับต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ 
   ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ

รายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
โดยให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1  เชิญครับ 

นายสมพงษ ์ จำนงนอก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมพงษ ์ จำนงนอก ส.อบต.หมู่ที่ 6 
   ส.อบต.หมู่ที่ 6            ขอเสนอนายสุทิตย์ บินนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
   ขอผู้รับรอง 2 คน 
        ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นายถวัลย์   วิชาเกวียน    ส.อบต.หมู่ที่ 6 
   2. นายอุเทน   ธาตะนะ      ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  
      ประธานสภาฯ           คนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมตทิีป่ระชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 

 ให้นายสุทิตย์ บินนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
 ขอเชิญยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติรับเห็นชอบ    จำนวน ....17......เสียง 
   ไม่รับเห็นชอบ     จำนวน ........-......เสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ........1.....เสียง (ประธานสภาฯ ) 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.โนนตาเถร มีมติเห็นชอบให้ 
     ประธานสภาฯ            นายสุทิตย์ บินนอก ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  
                                 ผู้มาประชุม  18  คน  โดยมีมติเห็นชอบ   17   เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง    
                                 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
    ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายกลวัชร  ทองดีนอก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายกลวัชร  ทองดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ 5 
   ส.อบต.หมู่ที่ 5            ขอเสนอนายสมหมาย  บุญภักด ีส.อบต.หมูท่ี ่9 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
        ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นางจำปี           ไปแดน ส.อบต.หมู่ที่ 3 
   2. นายวรรณชัย     กำหอม ส.อบต.หมู่ที่ 11 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  
      ประธานสภาฯ           คนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติทีป่ระชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 

 ให้นายสมหมาย  บุญภักด ีส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
 ขอเชิญยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติรับเห็นชอบ    จำนวน ....17.......เสียง 
   ไม่รับเห็นชอบ     จำนวน ........-…....เสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน .......1…....เสียง (ประธานสภาฯ ) 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.โนนตาเถร มีมติเห็นชอบให้ 
     ประธานสภาฯ           นายสมหมาย  บุญภักด ี เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  
                                ผู้มาประชุม  18  คน  โดยมีมติเห็นชอบ  17  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง 2 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
    ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางวรินธร  ชิณวงษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางวรินธร  ชิณวงษ์  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
   ส.อบต.หมู่ที่ 12          ขอเสนอนายวรรณชัย กำหอม ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
   ขอผู้รับรอง ครับ 
        ผู้รับรอง ได้แก่  
   1. นายชัชชัย     พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ที่    8 
   2. นางละเอียด  บัวสาลี  ส.อบต.หมู่ที่  11 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  
      ประธานสภาฯ           คนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมตทิีป่ระชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 

 ให้นายวรรณชัย  กำหอม ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
 ขอเชิญยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติรับเห็นชอบ    จำนวน ....17.....เสียง 
   ไม่รับเห็นชอบ     จำนวน ........-.....เสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน .......1.....เสียง (ประธานสภาฯ ) 
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นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.โนนตาเถร มีมติเห็นชอบ 
     ประธานสภาฯ            ให้นายวรรณชัย  กำหอม เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
                                 ผู้มาประชุม  18  คน  โดยมีมติเห็นชอบ   17   เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
                                 งดออกเสียง 2 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
      ประธานสภาฯ          ประกอบไปด้วย  
   1. นายสุทิตย์        บินนอก     ส.อบต.หมู่ที่ 4     เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 

2. นายสมหมาย    บุญภักดี     ส.อบต.หมู่ที่ 9     เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
   3. นายวรรณชัย    กำหอม      ส.อบต.หมู่ที่ 11  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

5.3 การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 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  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ประธานสภาฯ           ก็ได้รับไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  

 ควรกำหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 
นางทรัพย์  ล้อมกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางทรัพย์  ล้อมกลาง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
   รองประธานสภาฯ          ขอเสนอให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2563 
  เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอ 

 คำแปรญัตติได้ทีห่้องสภา อบต.โนนตาเถร 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  ว่าเห็นชอบ 
      ประธานสภาฯ  ตามท่ีนางทรัพย์  ล้อมกลาง รองประธานสภาฯ เสนอหรือไม ่หากท่านใดเห็นด้วย 
                                   ขอเชิญยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีมติรับเห็นชอบ    จำนวน .....17.....   เสียง 
   ไม่รับเห็นชอบ     จำนวน .........-......   เสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ........1……   เสียง (ประธานสภาฯ ) 
 



 
- 12  -  

 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ กำหนดระยะเวลายื่น 

     ประธานสภาฯ  คำแปรญัตติ วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
                                   รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่  
                                 ห้องสภา อบต.โนนตาเถร 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

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

ข้อ 109 กำหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางมยุรา ประสมบูรณ์   ดิฉันขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก 
     เลขานุการฯ             ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น.  
                                  ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   5.4  เรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    ประธานสภาฯ                   งบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

        เชิญเลขานุการ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

นางมยุรา  ประสมบูรณ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
        เลขานุการฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
                                 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงิน 
                                 งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ  
                                 ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
                                 ของสภาท้องถิ่น 

 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   เรียนเชิญ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ชีแ้จงครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง 
      นายก อบต. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กระผมขอชี้แจงรายการโอนตั้ง 
                              รายการใหม่เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ 2563   

จำนวน  5  รายการ  โดยแยกเป็นค่าครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ 
และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ   
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  670,000 บาท    
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่าน  
ดูตามลำดับตามเอกสาร ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
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    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563      เอกสารหมายเลข  2 

รายละเอียดโครงการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

โอนตั้งรายการใหม่  แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. พัดลมไอเย็น จำนวน  2  ตัว 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็กตำบล
โนนตาเถร 

 
 
 

40,000.- 
 

100,000.- 

โอนลดจาก  แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
1. เงินเดือนพนักงาน   
 
 

 
 
 
 

140,000.- 
 

รวมยอดโอนตั้งรายการใหม่แผนการศกึษาเป็นเงินจำนวน     140,000.-   รวมยอดโอนลดแผนการศึกษาเป็นเงินจำนวน         140,000.-   
โอนตั้งรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการปรับปรุงทางเท้าสามแยกศาลปู่ตา 
บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1  

 
 
 
 

150,000.- 
 
 

โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
1. เงินเดือนพนักงาน   
โอนลดจาก   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. ต่อเตมิระเบียงคอนกรตีฝั่งห้องประชุม  
    (ช้ัน 2 อาคารสำนักงานเดิม)   
๒. ก่อสร้างถนนดินจากสามแยกถนน 
    หินคลุกเดิม-ห้วยปลาหมัน  
    บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 

 
 
 
 

50,000.- 
 
 
 

67,000.- 
 

33,000 

  ๒.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ จากบ้านนางอารีย์,
นายพุฒ เหลื่อมทองหลาง ไปทางศาลปู่ตาบา้นหนองม่วง
ถึงคอนกรีตเดิม กว้าง  5  เมตร  ยาว  340 เมตร   
หนา 0.10 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดศก. 
0.30 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 21 ท่อน 

200,000.- 1. ก่อสร้างถนนดินจากสามแยกถนนหิน 
    คลุกเดิม-ห้วยปลาหมัน  
    บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 
 
 

200,000.- 

  ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กซอยทองดี 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 73 
เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร   
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก  0.30 เมตร จำนวน 1 แถวๆ 
ละ 5 ท่อน 

180,000.- 1. ก่อสร้างถนนดินจากสามแยกถนนหิน 
    คลุกเดิม-ห้วยปลาหมัน  
    บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 
 

180,000.- 

รวมเป็นเงิน      530,000.-   รวมเป็นเงิน  530,000.-   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 670,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 670,000 

เหตุผลและความจำเป็น  เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  จึงจำเป็นมีการดำเนินการเร่งด่วน 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์ ตามที่นายกชี้แจง  มีท่านใดสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
    ประธานสภาฯ          ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี พ.ศ. 2563   
                             จำนวน  5  รายการ  โดยแยกเป็นค่าครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ 
                             และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ   
                             รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  670,000 บาท    
                              ขอเชิญสมาชิกยกมือครับ 
ที่ประชุมสภา          มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 
                             จำนวน  5  รายการ  โดยแยกเป็นค่าครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ 
                             และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ   
                             รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  670,000 บาท    
                              เห็นชอบ      จำนวน  .....17....... เสียง  
                              ไม่เห็นชอบ   จำนวน  .........-.......  เสียง   
                              งดออกเสียง  จำนวน  ........1......  เสียง  (ประธานสภาฯ ) 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.โนนตาเถร มีมติเห็นชอบให้ 
     ประธานสภาฯ            โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563    

 จำนวน  5  รายการ  โดยแยกเป็นค่าครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ 
  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ   
  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  670,000 บาท    

                                  ผู้มาประชุม  18 ท่าน   มีมติเห็นชอบ  17  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
                                  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาฯ 
       ประธานสภาฯ          ต่อไป  เชิญครับ 
 

นางทรัพย์  ล้อมกลาง  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอหรือสอบถาม  ขอเรียนเชิญค่ะ 
    รองประธานสภาฯ 
นางละเอียด   บัวลาสี เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางละเอียด บัวสาลี  ส.อบต. หมู่ที่ 11   
    ส.อบต.หมู่ 11            ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงฝ่ายบริหาร  เรื่องการซ่อมแซมถนนทาง

โค้งสายบ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 6  จะมีแผนในการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดหรือไหม
อย่างไร  เพราะตอนนี้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน อยากให้รีบ
ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน 

 

นายกลวัชร  ทองดีนอก   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกลวัชร  ทองดีนอก  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
      ส.อบต.หมู่ 5 ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงฝ่ายบริหาร  เรื ่อง การขุดลอกหนอง

ตลาดไทรบ้านโคกใหญ่พัฒนา  หมู่ที่ 11 
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นายอุเทน  ธาตะนะ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอุเทน  ธาตะนะ  ส.อบต. หมู่ที่ 10   
     ส.อบต.หมู่ 10           ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงฝ่ายบริหาร  เรื่อง  ถนนคอนกรีตแยก

ทางโค้งไปบ้านโนนน้อย  หมู่ที ่ 10 อยากให้หยิบยกขึ้นมา  ไว้ในโครงการเพ่ือ
พิจารณาดำเนินการ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความ
เดือดร้อนสัญจรไปมาลำบากมาก  อยากให้แก้ไขปัญหาครับ 

   

นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง 
      นายก อบต. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กระผมขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ตอบคำถามที่ 1 เรื่อง การซ่อมแซมถนนทางโค้งบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ผมได้ตั้ง
งบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว รอ ผอ.กอง
ช่างทำประมาณการ เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้าง  การดำเนินการอาจจะล่าช้า  
เนื่องจาก อบต.เราไม่มีช่าง  ทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งทาง
ฝ่ายบริหารก็จะเร่งดำเนินการต่อไป 

 ตอบคำถามที่ 2  เรื่อง การขุดหนองตลาดไทร  รออนุมัติงบประมาณ  ส่งเอกสาร
เพ่ือยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนแล้ว 

 ตอบคำถามที่ 3  เรื่อง  ถนนคอนกรีตแยกทางโค้งไปบ้านโนนน้อย  หมู่ที่ 10   
        มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาต้องดูเงินงบประมาณ 
                                พ.ศ. 2564  จะพิจารณาดูความเหมาะสมอีกครั ้ง ส่วนหนึ ่งก็ได ้ม ีการขอ

งบประมาณในหน่วยงานอื่นใด  แต่ยังไม่ได้รับแจ้งอนุมัติครับ  
นางทรัพย์  ล้อมกลาง     มีท่านสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มี  ดิฉันขอ 
     รองประธานสภาฯ       แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
      ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยขอนัดประชุมในวัน
พฤหัสบด ีที่ 13  สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. โดยขอแจ้งให้ท่านทราบว่า
ได้แจ้งในที่ประชุมแล้ว ผู้ใดที่อยู่ในที่ประชุมเวลานี้จะไม่ได้รับหนังสือนัดประชุมอีก 
ส่วนผู้ที่ลาประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเวลานี้ จะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดนำเสนออีก ดิฉันขอปิดการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2563 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  
 

                                  (ลงชื่อ)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางมยุรา  ประสมบูรณ์) 

                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยสามัญสมัยที่....3.....  ครั้งที่...1........ 
ในวันที่  7  สิงหาคม  2563  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.....3/2563..ครั้งที่....1........ 
                                       เมื่อวันที่........เดือน...................................พ.ศ...2563........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


