
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๕ 
 วันพุธที่ ๓ สิงหาคม 256๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ผู้มาประชุม  
             ชื่อ – สกุล             ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

 
1. นายวรพงศ์  มานะกล้า   ประธานสภาฯ  วรพงศ์  มานะกล้า 
2. นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ   รองประธานสภาฯ สมมารถ  ผ่องสุวรรณ  
3. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช   สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ขวัญฤทัย  เกื้อเดช 
4. นายจิรวัฒน์  จิตรเท่ียง   สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
5. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
6. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
7. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
8. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
9. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
10. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผู้ลาประชุม  - ไม่ม ี
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน    คน  ได้แก่ 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว  
2. นายมามูด  ย่าเหล   รองนายก อบต.นาทอน มามูด ย่าเหล 
๓. นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน   รองปลัด อบต.  สรวีย์  ตาเดอิน 
๔. นางซารีต้า  เด็นหลี   หัวหน้าส านักงานปลัด ซารีต้า เด็นหลี 
๕.        นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์  
๖. นางสุนีย์ แก้วกุก    ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ สุนีย์  แก้วกุก 
๗. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
  

- เลขานุการสภาฯได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ี
ได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๕  

- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอน กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
เม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดย
การยกมือ  

มติท่ีประชุมสภาฯ   -    รับรอง         ๘   เสียง 
- ไม่รับรอง  -      เสียง 
งดออกเสีย  ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการด าเนินการใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล      

นาทอน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดรายงานผลการด าเนินการใช้จ่ายเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนต าบลนาทอน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง รายงานผลการด าเนินการใช้

จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาทอน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ในทุกรอบ ๖ เดือนในปีท่ีผ่านมา 
รายละเอียดและระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
นาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายงานผลการด าเนินการใช้
จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาทอนประจ าปีงบประมาณประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  และหนังสือ มท.๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒  ลงวัน ท่ี       
๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓  เรื่องแนวทางสนับสนุนการด าเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะต้องรายงานผลสถานะการเงินของกองทุนให้ทราบ
ทุก ๆ ๖ เดือน สถานะเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาทอน ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ มีเงินจ านวน ๑,๕๓๑,๗๗๐.๓๗ บาท โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้
สมทบงบประมาณในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางกองทุนฯ ได้น าไปใช้จ่าย
เป็นเงินให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ดังนี้ ๑. เป็นค่ารักษาพยาบาล จ านวน ๕๒ ราย เป็นเงิน 
๓๙,๐๐๐ บาท, ๒. เป็นค่ารับขวัญเด็กแรกเกิด จ านวน ๑๐ ราย เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
, ๓.เป็นค่าช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิตจ านวน ๘ ราย เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนปีเงินสมทบในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการสมทบ 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
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 ๓.๒ ประกาศคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอน เร่ือง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียด ประกาศคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง ประกาศรายช่ือประชาชนท่ีจะได้รับความ
ช่วยเหลือฯ 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงตามท่ีคณะกรรมการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ประชุมพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยพิบัติ เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีต าบลนาทอนเมื่อวันท่ี ๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา โดยมีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้มาลงทะเบียนหลัง
เกิดเหตุภัยพิบัติขอรับความช่วยเหลือจ านวน ๒๕ ราย และลงทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน ๒ ราย รายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องมอบหมายหัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจง 

นางซารีต้า เด็นหลี - ในฐานะหัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจงรายละเอียดการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
หรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนใน
เบ้ืองต้นโดยฉับพลับทันทีเพื่อการด ารงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยไม่
ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งในวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ก็
ได้ด าเนินการช่วยเหลือเป็นอาหารกล่อง น้ า แจกจ่ายประชาชนท่ีประสบภัยแล้วเบ้ืองต้น
ประมาณ 6๐๐ กล่อง ในส่วนหลังประสบภัยก็ได้ด าเนินการรับลงทะเบียนช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีผู้ได้ความเดือดร้อน ตามวรรคสอง กรณีช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา
และฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย และกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้
น าเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน มีการประชุมพิจารณาเมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวนท้ังหมด ๒๕ ราย มติท่ี
ประชุมให้ความช่วยเหลือจ านวน 9 ราย ส่วนรายอื่น ๆ ขาดคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เช่น ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือไม่ปรับปรับทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 
ไม่ได้ประกอบอาชีพหลัก ส่ิงของท่ีเสียหายเป็นเครื่องใช้ไม่มีในหลักเกณฑ์ เป็นต้น ใน
ส่วนผู้ลงทะเบียนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตมี ๒ ราย มติท่ีประชุม ช่วยเหลือ ๒ ราย 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ส าหรับประกาศขณะนี้อยู่ระหว่างปิด
ประกาศรายช่ือประชาชนท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ ระยะเวลา ๑๕ วัน 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เร่ือง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) 
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ แถลงงบประมาณหลักการและเหตุผลการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ และเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน แถลงงบประมาณ หลักการและ
เหตุผลการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนอีกครั้ง
หนึ่ง ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้  

  สถานการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีเงินฝาก
ธนาคาร จ านวน ๔๘,๖๒๙,๔๖๗.๗๖ บาท เงินสะสม จ านวน ๑๖๙,๓๓๔,๕๐๘.๔๙ 
บาท ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๗,๒๔๑,๔๕๗.๘๒ บาท รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้
ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๓ โครงการ รวมเงิน ๖๓,๙๙๗.๙๗ บาท รายการกัน
เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน จ านวน ๕ โครงการ รวม ๒๑๒,๘๓๐.๐๐ บาท เงินกู้ 
คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้ประมาณการรายรับใน
ปี ๒๕๖๖ ไว้จ านวนท้ังส้ิน ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.00 บาท แบ่งเป็น 

- หมวดภาษี จัดเก็บเอง ได้แก่  หมวดภาษีอากร ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต ,หมวดรายได้จากทรัพย์สิน,หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
,หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด,หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรับไว้ ๒,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
- หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรับไว้ ๑๙,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ได้แก่ ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน ,อาหาร
เสริม (นม),อาหารกลางวันโรงเรียน ,เงินเดือน ค่าจ้าง ประกันสังคม ครู ศพด ,อาหาร
กลางวัน ศพด.,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพคนพิการ,เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์,เงินชดเชย
รายได้ ประมาณการรับไว้ ๒๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้ 
ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.00 บาท แบ่งเป็น 
- งบกลาง ต้ังจ่ายไว้ ๑๑,๑๖๗,๒๘๖.๐๐ บาท 
- งบบุคลากร ต้ังจ่ายไว้ ๑๗,๑๕๓,๒๓๖.๐๐ บาท 
- งบด าเนินงาน ต้ังจ่ายไว้ ๑๔,๙๒๘,๗๗๘.๐๐ บาท 
- งบลงทุน ต้ังจ่ายไว้ ๑,๐๖๓,๓๐๐.๐๐ บาท 
- งบรายจ่ายอื่น ต้ังจ่ายไว้ ๐.๐๐ บาท 
- งบอุดหนุน ต้ังจ่ายไว้ ๓,๑๘๗,๔๐๐.๐๐ บาท 
การต้ังงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน  

๒,๗๐๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แบบสมดุล 
รายรับเท่ากับรายจ่าย 
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นายสุริยันต์  อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังนี้ 

  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  

  มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี (๒) พิจารณาและ 
  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

   มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมี สาระส าคัญดังนี้  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  

  - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  

  - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น  

  - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ
จ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็น
รายจ่ายท่ีเป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบ้ียเงินกู้ หรือเงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒,ข้อ ๒๓ มีสาระส าคัญดังนี้ 

 -เจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้เรียกให้หน่วยงาน จัดท าประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่ายเสนอเจ้าหน้าท่ีงบประมาณและให้ผู้อ านวยการกองคลังรวบรวมการเงินและ
สถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เมื่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้รวบรวมแล้วน ามาพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณช้ันต้นแล้วก็น าเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติการ
ต้ังงบประมาณในแต่ละยอด จากนั้นเมื่อคณะผู้บริหารอนุมัติเจ้าหน้าท่ีงบประมาณก็จะ
รวบรวมเพื่อจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้น าสภา
ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคมของทุกปี ส าหรับรายละเอียดการด าเนินการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ดังนี้ ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้เรียกให้
หน่วยงานต่าง ๆ น าเสนอประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายเมื่อวันท่ี ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าเสนอยอดประมาณการเมื่อวันท่ี ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้น าเสนอขออนุมัติยอดงบประมาณรายรับ
รายจ่าย (ช้ันต้น) ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้อนุมั ติยอดงบประมาณเจ้าหน้าท่ีงบประมาณก็ได้รวบรวมจัดท าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ และผู้บริหารท้องถิ่นก็ได้น าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เมื่อวันท่ี 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  



-6- 
 

 - ข้อ ๕๘ มีสาระส าคัญดังนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อ
สภ าท้ อ งถิ่ น ต าม แบ บ และวิ ธี ก ารภ ายใน ระยะ เวลาก าห น ด ไว้ ใน ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 - ข้อ 45 มีสาระส าคัญดังนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

 - ข้อ ๔๗ มีสาระส าคัญดังนี้ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับร่างหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 

 - ข้อ ๔๙ มีสาระส าคัญดังนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
ต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญั ติไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองด้วย   

 - ข้อ ๕๐ มีสาระส าคัญดังนี้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมหรือแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมรายงานและบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภารายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้ อยกว่ายี่ สิบ ส่ี ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิ จารณา และให้
คณะกรรมการแปรญัตติแถลงประกอบรายงานต่อท่ีประชุมสภา 

 - ข้อ ๕๒ มีสาระส าคัญดังนี้ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 - ข้อ ๑๒,๑๔,103,105,107 มีสาระส าคัญดังนี้ คณะกรรมแปรญัตติ (คณะกรรมการ
สามัญ) ประกอบด้วยตัวแทนจากสมาชิกสภา จ านวนไม่น้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดย
วิธีการเลือกให้ท่ีประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือก
กรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งก่อน จนครบจ านวนท่ีสภาก าหนดให้มี กรณีถ้าล าดับใดมีผู้
เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง คือ
การเขียนช่ือตัว ช่ือสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซองตามข้อ 75 วรรคสาม การเสนอ
ช่ือต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

 - หนังสือด่วนมากท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 - ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมี ๓ วาระดังนี้ 
วาระท่ี ๑ ช้ันรับหลักการ เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯอภิปราย แล้วท่ีประชุมสภาลงมติ
ว่าจะรับหลักการหรือไม่ กรณีท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการก็จะต้องมีการเลือกสมาชิก
สภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนไม่น้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดยวิธีการ
เลือกให้ท่ีประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือก
กรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งก่อน จนครบจ านวนท่ีสภาก าหนดให้มี การเลือกกรรมการ
แปรญัตติล าดับใด  
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีหน้าท่ีดังนี้  
๑. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยละเอียด  
๒. รับเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา โดยก าหนดเวลารับค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า ๓ วัน    
วันละ ๘ ช่ัวโมงท้ังนี้นับต้ังแต่ท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการ  
๓. ประชุมเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติและพิจารณาร่างข้อบัญญัติโดยละเอียดแล้วจัดท า
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภารายงานนั้นจะต้องระบุว่ามีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือไม่ประเด็นใดบ้าง มติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใดและให้
ประธานสภาส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมประชุมสภาแถลงประกอบรายงานช้ีแจง
รายงานนั้นเพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาลงมติในวาระท่ี ๒ ต่อไป  
ในการพิจารณาวาระท่ีหนึ่ง เมื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบ
จ านวนท่ีก าหนดแล้ว ให้ท่ีประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วันต้ังแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน 
รวมท้ังสถานท่ีท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา เช่น ก าหนดรับเสนอค าแปรญัตติไว้ 
๓ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๗,๘,๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ของทุกวัน 
สถานท่ีรับค าแปรญัตติและพิจารณาค าแปรญัตติ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน ท้ังนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะต้องมาปฏิบัติงานตามวันเวลาท่ีก าหนด
รับค าเสนอแปรญัตติและจะต้องลงเวลาปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานทุกวัน 
วาระท่ี 2 ช้ันแปรญัตติ ท่ีประชุมรับฟังค าแถลงรายงานและบันทึกความเห็นจาก
คณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาค าเสนอแปรญัตติท่ีสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอค าแปรญัตติไว้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างเดิมหรือไม่ แก้ไขในตอนหรือข้อ
ใดและมติคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเช่นไร กรณีมีการสงวนค าแปรญัตติในช้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติ ท่ีประชุมสภาต้องพิจารณาและมีมติในการพิจารณา กรณีไม่มีผู้
เสนอค าแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ไม่เสนอหรือสงวนค าแปรญัตติ โดย
ยืนยันร่างเดิม ถือว่าผ่านวาระท่ี ๒ เพราะไม่มีเรื่องต้องพิจารณา 
วาระท่ี 3 ช้ันเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติฯ เป็นการพิจารณาลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุม  
ลงมติให้อภิปรายได้ ถ้ามีเหตุอันสมควร  

ประธานสภาฯ  - ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้อภิปรายร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
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นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ – ในฐานะผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจง เงินสะสมจ านวน ๑๖๙,๓๓๔,๕๐๘.๔๙ 

บาท แบ่งเป็นส่วนท่ีเป็นทรัพย์สิน จ านวน ๑๔๗,๙๙๘,๓๔๘.๕๙ บาท และยอดเงิน
สะสม จ านวน ๒๑,๓๓๖,๑๕๙.๙๐ บาท 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี อภิปราย 
ยอดงบประมาณท่ีต้ังรับในปี ๒๕๖๖ มากกว่าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน 
๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดท างบประมาณให้
ความส าคัญน้อยไปหรือไม่ ซึ่งถ้าจะใช้งบประมาณจากเงินสะสมเพื่อมาด าเนินการ
โครงสร้างพื้นฐาน มีข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมาย ท าให้มีผลกระทบต่อการพัฒนา การ
ให้ความส าคัญต่อรายจ่ายประจ ามากก็เป็นห่วงในปีงบประมาณปีถัดไปไม่มีงบประมาณ
มาต้ังโครงการด้านงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารจัดการขยะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ผู้บริหารฯ จะต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการ
ขยะให้มีปริมาณลดลงซึ่งจะท าให้ภาระค่าใช้จ่ายลดลงตามไปด้วย ควรมีการทบทวน
ข้อบังคับต าบลเรื่องการบริหารจัดการขยะ ค่าบริการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

นายสมปอง ชัยศิริ   - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
อภิปรายท่ีงบประมาณรายจ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้และ
ด้านการท่องเท่ียวท่ีต้ังงบประมาณไว้น้อย ไม่มีส่ิงก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว เช่น  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเขานางด า  

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างในพื้นท่ีสาธารณะ เขตป่าสงวน ป่าไม้ ป่าชายเลน
จะต้องได้รับอนุญาตการขอใช้พื้นท่ีก่อนท่ีจะเข้าไปท าประโยชน์หรือก่อสร้างใด ๆ ใน
ส่วนเรื่องการบริหารจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทางให้เหมาะสม น าใช้
กระบวนการ ใช้ซ้ า น ามาใช้ใหม่ท าขยะให้เกิดรายได้ เช่น ถุงผงซักฟอกมาท าของเล่น 
และการลดการใช้ ต้องมีการรณรงค์การคัดแยกขยะ สร้างจิตส านึก องค์ความรู้ รวมถึง
ข้อเท็จจริงปัญหาเรื่องขยะให้ประชาชนได้ทราบเพื่อจะท าให้จ านวนขยะลดลง การออก
ข้อบังคับต าบลการเพิ่มค่าบริการหรือเก็บค่าบริการก้าวหน้าท้ิงมากจ่ายมาก เป็นต้น  

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร อภิปราย
โครงการด้านศาสนาต้ังงบประมาณน้อย เช่น เงินอุดหนุนมัสยิดในต าบล ปีต่อไปควรต้ัง
งบประมาณเพิ่มขึ้น 

นายเอกชัย หลงขาว ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงให้ความส าคัญการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบล สวนสาธารณะเขานางด าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและตลาด
ขายอาหาร เป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน ในส่วนโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ และ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าท่ีมีผลกระทบให้ไม่มีงบลงทุนด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ช้ีแจงโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ท่ีไม่ได้ต้ังงบประมาณ
ไว้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีร่วมกันจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้องมีการท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันก่อน มีการก าหนดค่าใช้จ่ายให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบงบประมาณในการจัดการแข่งขัน กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ใน
ส่วนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่มีงบลงทุน 
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 ด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ รายจ่ายด้าน
บริการงานบุคคล รายจ่ายงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็น
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ าประปาท่ีรับการโอนคืนกิจการประปาจากหมู่บ้าน 
ท้ังนี้การจัดท าร่างงบประมาณฉบับนี้ได้ค านึงถึงความเหมาะสม ความจ าเป็น และ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในต าบลนาทอน 

ประธานสภาฯ - ส่ังพักการประชุม ๑๐ นาที 
 ................................................................................................................. 
 
ประธานสภาฯ - ด าเนินการประชุมในวาระท่ีเหลือต่อ โดยได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริการส่วน

ต าบลนาทอนประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์จะอภิปราย จึง
ได้ปิดการอภิปรายและ ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ วาระท่ี 1 ช้ันรับหลักการหรือไม่   

มติท่ีประชุมสภาฯ  – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๙ คน ดังนี้
 รับหลักการ ๘ เสียง 

  ไม่รับหลักการ   - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ รับหลักการในวาระ ท่ี  1 จะเป็นขั้นตอนการก าหนดจ านวน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๒,103,105,107 ประกอบด้วย
ตัวแทนจากสมาชิกสภา จ านวนไม่น้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดยวิธีการเลือกให้ท่ี
ประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปร
ญัตติคน ท่ีหนึ่ งก่อน จนถึงจ านวน ท่ีสภาก าหนดให้มี  ถ้าล าดับใดมี ผู้ เสนอเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง การ
เสนอช่ือต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

นายสมปอง ชัยศิริ  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ให้มีจ านวนท้ังหมด ๓ คน โดยมีผู้รับรองจ านวนสองคน ได้แก่ 

  ๑. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ 
  ๒. นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเพิ่มเติม ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

จ านวนท้ังหมด ๓ คน สมาชิกสภาเสนอช่ือสมาชิกสภาเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ีหนึ่งจนถึงคนท่ีสาม โดยผู้เสนอจะต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 
๒ คน โดยจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามล าดับจนครบจ านวน ๓ คน 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เสนอ  
นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ีหนึ่ง โดยมีผู้รับรองได้แก่  

๑. นายสว่าง  ประกอบ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๖  
   ๒. นายสมปอง ชัยศิริ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๙  
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ประธานสภาฯ   - ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอเพิ่ม มติสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีหนึ่ งเห็นชอบให้          
นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ ท่ี  ๗  บ้ านบารายี  ได้ รับ คัด เลือกเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีหนึ่ง 

นายสมปอง ชัยศิริ  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เสนอนายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เป็นคณะกรรมการแปร    
ญัตติฯ คนท่ีสอง โดยมีผู้รับรองได้แก่   

๑. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๓  
  ๒. นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ 
ประธานสภาฯ   -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอเพิ่มมติสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสองเห็นชอบให้ นายสุนิน 
ทอดท้ิง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ีสอง 

นายสุนิน ทอดท้ิง  – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เสนอ              
นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนสามโดยมีผู้รับรองได้แก่   

๑. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๗  
  ๒. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอเพิ่มมติท่ีประชุมสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เห็นชอบให้นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสาม 

มติท่ีประชุมฯ   - คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
จ านวน ๓ คน ได้แก ่

๑. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี 
    ๒. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 
    ๓. นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ 
ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมสภาฯ ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติพร้อมท้ังสถานท่ี ท้ังนี้

ระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับจากท่ีประชุมสภาฯ  มีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท้ังนี้เพื่อจะให้สมาชิก
สภาและผู้บริหารฯ ได้น าเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพื่อจะได้
ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติและรายงานบันทึกความเห็นค าแปรญัตติเสนอประธานสภา
เพื่อท่ีประธานสภาจะส่งรายงานดังกล่าวให้สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา  

 นายสมปอง ชัยศิริ   - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์
เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติจ านวน ๓ วัน ดังนี้  

  ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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และประชุมพิจารณาค าแปรญัตติฯ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สถานท่ี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอนโดยมีผู้รับรองจ านวนสองคน ได้แก่   

๑. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ 
  ๒. นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ 
ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอก าหนดระยะเวลาค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติท่ี

ประชุมเห็นชอบก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติตามท่ีสมาชิกสภาเสนอ จ านวน 
๓ วัน วันละ ๘ ช่ัวโมง รวมกันครบ ๒๔ ช่ัวโมง ดังนี้  

  ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

  ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 และประชุมพิจารณาค าแปรญัตติฯ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สถานท่ี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอน ให้เลขานุการสภาฯได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ   ครั้งแรก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่ ม เติมถึง  (ฉบับ ท่ี  ๒) พ .ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นนั้น ๆ  

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอนัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน  

ท่ีประชุมสภา - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒

ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เพื่อพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ - ไม่มี  
  
 ปิดประชุมเวลา 1๒.๓๙ น. 
 
 
 

                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    
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                        (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายสมปอง  ชัยศิริ) 
 
 
                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายสุนิน  ทอดท้ิง) 
 
 
                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงาน 
                                                                   การประชุม 
                                 (นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช) 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

  
 
 

    (ลงช่ือ) 

                                                 (นายวรพงศ์  มานะกล้า) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


