
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี 25๖๔

วันอังคาร ท่ี ๓ สิงหาคม 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ผู้มาประชุม
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายจาตุรงค์ ส่งแสง ประธานสภา อบต. จาตุรงค์ ส่งแสง
๒. นายอําพล ย่าเหล รองประธานสภา อบต. อําพล ย่าเหล
๓. นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒ วรพงศ์ มานะกล้า
๔. นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓ นิคม สิงห์อินทร์
๕. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง
๖. นายยูหอด สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม.๔ ยูหอด สวัสดี
๗. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕ ประสาน บุญยะรัตณ์
๘. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน ทอดท้ิง
๙. นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ดําริษ์ ประกอบ
๑๐. นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ สว่าง ประกอบ
๑๑. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง ชัยศิริ
๑๒. นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙ ม่ามูด ย่าเหล
๑๓. นายสุริยันต์ อยู่ล่าย เลขานุการสภาฯ สุริยันต์ อยู่ล่าย

ผู้ลาประชุม ๓ คน ได้แก่ ๑.นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๒.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๓.นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ผู้ขาดประชุม ๑ คน ได้แก่ นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๒. นายบุญฤทธิ์ เทศนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๓. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
4. นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน หัวหน้าสํานักปลัด
5. นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
6. นางสุนีย์ แก้วกุก ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
7. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
8. นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9. นางสาวกานดา ชอบงาน ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เลขานุการสภาฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือและจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลง
ชื่อและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ได้อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน เร่ือง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๔ ของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอน และเชิญรองประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
- นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน กล่าวเปิดประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - แจ้งการลาประชุมของสมาชิกสภา จํานวน ๓ คน ได้แก่

๑.นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๒.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๓.นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔

เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประธานสภาฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔

ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยก
มือ

มติท่ีประชุมฯ - รับรอง ๙ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๓ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ประธานสภาฯ,นายวรพงศ์
มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒, นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕
(เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาในคราวท่ีขอรับรองรายงานการประชุมฯ ท่ีผ่านมา)

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจํา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการดําเนินการใช้จ่ายเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงรายงานผลการดําเนินการใช้

จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอนสมบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาทอนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางกองทุนฯ
ได้จ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนฯ แบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาล จํานวน ๕๘ รายเป็น
จํานวนเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท ค่ารับขวัญเด็กแรกเกิด จํานวน ๒๒ ราย เป็นจํานวนเงิน ๒๑,๐๐๐
บาท และค่าช่วยเหลือ กรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตจํานวน ๑๑ ราย เป็นจํานวนเงิน ๑๔๐,
๐๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด
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รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท การสมทบเงินให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาทอน เป็นการสมทบ
เงินให้ประชาชนตําบลนาทอนที่เป็นสมาชิกกองทุนให้ได้รับสวัสดิการเสมือนเป็นกองทุนบุญ
ตําบลนาทอน ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องด่วน
- ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้อนุญาตพื้นที่ป่า ของบริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ จํากัด (มหาชน) เพ่ือจัดตั้งสถานีทวนสัญญาณบ้านช่องงับ

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดการขอให้ความเห็นชอบบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด
(มหาชน) เข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อจัดตั้งสถานีทวนสัญญาณบ้านช่องงับ

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอนชี้แจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนช้ีแจงการขอความเห็นชอบของบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) เข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อจัดตั้งสถานีทวน
สัญญาณบ้านช่องงับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานที่มี
สิ่งก่อสร้างหรือกําลังจะก่อสร้างในพ้ืนที่เขตป่าไม้จะต้องยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ กรณีน้ีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด
(มหาชน) จะต้องยื่นขออนุญาตต่อสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) และใน
ขั้นตอนการขออนุญาตจะต้องมีเอกสารหนังสือแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนประกอบ จึงได้ย่ืนญัตติเพื่อให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
เพื่อใช้เป็นสถานีทวนสัญญาณ บริเวณเขตป่าไม้พื้นที่บ้านช่องงับ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร เนื้อท่ี
๒ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา ขอทําประโยชน์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสารกําหนดระยะเวลา ๓๐ ปี

ประธานสภาฯ - ขอมติให้ความเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) เข้าทําประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าไม้ เพื่อจัดตั้งสถานีทวนสัญญาณบ้านช่องงับ หรือไม่

มติที่ประชุมฯ – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

๕.๒ ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สํานักงาน
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงหลักการเหตุผลการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอนชี้แจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงเหตุผลการขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู เนื่องจากห้องปฏิบัติงานกองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ มี
ความจําเป็นต้องจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศใหม่ เคร่ืองปรับอากาศที่ใช้อยู่เดิมชํารุดถ้าจะซ่อมก็ไม่
คุ้มค่าตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพราะใช้งานเป็นระยะเวลานานทําให้ระบบชํารุด
โดยโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจํานวนงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาทคงเหลือก่อนโอนลดจํานวน ๒๘๔,๘๐๐ บาท โอนลด ๓๙,๗๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๒๔๕,๑๐๐ บาท โดยโอนไปเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ จํานวน ๓๙,๗๐๐ บาท ราคาและคุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ จํานวน ๓๙,๗๐๐ บาท

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

๕.๓ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ)

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ แถลงงบประมาณหลักการและเหตุผลการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๑
ข้ันรับหลักการ และเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ- ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน แถลงงบประมาณ หลักการและ
เหตุผลการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ถึง
เวลาที่ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิก
สภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้
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สถานการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีเงินฝาก
ธนาคารทั้งสิ้น ๔๐,๘๓๖,๖๑๗.๖๕ บาท เงินสะสมจํานวน ๗๐,๘๓๓,๒๕๐.๙๖ บาท ทุนสํารอง
เงินสะสมจํานวน ๑๘,๔๑๐,๘๗๘.๘๒ บาท รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จํานวน ๔ โครงการ รวมเงิน ๔๑๙,๙๗๓.๕๗ บาท รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อน
หนี้ผูกพัน จํานวน ๑๐ โครงการ รวม ๖๒๒,๘๐๐ บาท เงินกู้คงค้าง ไม่มี องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอน ได้ประมาณการรายรับในปี ๒๕๖๕ ไว้จํานวนท้ังสิ้น ๔๔,๘๐๐,๐๐๐.00 บาท
แบ่งเป็น

- หมวดภาษีจัดเก็บเอง ได้แก่ หมวดภาษีอากร,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต ,หมวดรายได้จากทรัพย์สิน,หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์,
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด,หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรับไว้ ๑,๕๒๗,๑๓๐.๐๐ บาท
- หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรับไว้ ๑๘,๗๔๔,๘๗๐.๐๐ บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ได้แก่ ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน,อาหาร
เสริม (นม),อาหารกลางวันโรงเรียน,เงินเดือน ค่าจ้าง ประกันสังคม ครู ศพด,อาหาร
กลางวัน ศพด.,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพคนพิการ,เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์,เงินชดเชย
รายได้ ประมาณการรับไว้ ๒๔,๕๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้
ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน ๔๔,๘๐๐,๐๐๐.00 บาท แบ่งเป็น
- งบกลาง ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๔๑๐,๙๑๔.๐๐ บาท
- งบบุคลากร ตั้งจ่ายไว้ ๑๗,๑๙๑,๘๘๖.๐๐ บาท
- งบดําเนินงาน ตั้งจ่ายไว้ ๑๓,๕๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท
- งบลงทุน ตั้งจ่ายไว้ ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- งบรายจ่ายอื่น ตั้งจ่ายไว้ ๐.๐๐ บาท
- งบอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ ๓,๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

การต้ังงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ก็เป็นไปสถานการณ์ที่ประเทศไทยประสบปัญหา
โรคระบาดโควิด-๑๙ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ลดลง เงินที่จัดสรรให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็น้อยลงไปด้วย การต้ังงบประมาณปี ๒๕๖๕ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ประมาณ ๑,๓๖๕,๐๙๘ บาทเป็นการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แบบสมดุล
รายจ่ายเท่ากับรายรับ

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ี (๒) พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมี สาระสําคัญดังนี้
- งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามระเบียบและ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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- เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
แล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอําเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัตินัน้
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนใน
รายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่ง
ใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินท่ีกําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๒,ข้อ ๒๓ มีสาระสําคัญดังนี้
-เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เรียกให้หน่วยงาน จัดทําประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่ายเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณและให้ผู้อํานวยการกองคลังรวบรวมการเงินและสถิติต่าง ๆ
ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เม่ือเจ้าหน้าที่
งบประมาณได้รวบรวมแล้วนํามาพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณชั้นต้นแล้ว
ก็นําเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณในแต่ละยอด จากนั้นเมื่อ
คณะผู้บริหารอนุมัติเจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะรวบรวมเพ่ือจัดทําร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีนําเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นําสภาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกปี สําหรับ
รายละเอียดการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ ดังนี้ ปลัด อบต.ใน
ฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ นําเสนอประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้นําเสนอยอด
ประมาณการเม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้นําเสนอขออนุมัติยอด
งบประมาณรายรับรายจ่าย (ช้ันต้น) ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติยอดงบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้รวบรวมจัดทําร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ เสนอผู้บริหารท้องถ่ินในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
และผู้บริหารท้องถิ่นก็ได้นําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เมื่อวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
- ข้อ ๕๘ มีสาระสําคัญดังนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นย่ืนต่อสภา
ท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลากําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
- ข้อ 45 มีสาระสําคัญดังนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
- ข้อ ๔๗ มีสาระสําคัญดังนี้ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับร่างหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
น้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร

/ข้อ 49...
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- ข้อ ๔๙ มีสาระสําคัญดังน้ี ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองด้วย
- ข้อ ๕๐ มีสาระสําคัญดังนี้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติตามร่างเดิมหรือแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมรายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภา
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา และให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงประกอบรายงานต่อท่ี
ประชุมสภา
- ข้อ ๕๒ มีสาระสําคัญดังนี้ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
- ข้อ ๑๒,๑๔,103,105,107 มีสาระสําคัญดังน้ี คณะกรรมแปรญัตติ (คณะกรรมการสามัญ)
ประกอบด้วยตัวแทนจากสมาชิกสภา จํานวนไม่น้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดยวิธีการเลือกให้
ที่ประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติ
คนที่หนึ่งก่อน จนครบจํานวนที่สภากําหนดให้มี กรณีถ้าลําดับใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปร
ญัตติมากกว่าหน่ึงคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง คือการเขียนชื่อตัว ช่ือสกุลลงใน
แผ่นกระดาษและใส่ซองตามข้อ 75 วรรคสาม การเสนอช่ือต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อย
กว่าสองคน
- หนังสือด่วนมากท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
- ข้ันตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมี ๓ วาระดังนี้

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย แล้วที่ประชุมสภาลง
มติว่าจะรับหลักการหรือไม่ กรณีที่ประชุมสภามีมติรับหลักการก็จะต้องมีการเลือกสมาชิกสภา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวนไม่น้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดยวิธีการเลือกให้ท่ี
ประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติ
คนที่หนึ่งก่อน จนครบจํานวนท่ีสภากําหนดให้มี การเลือกกรรมการแปรญัตติลําดับใด

คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีหน้าที่ดังนี้
๑. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยละเอียด
๒. รับเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจากผู้บริหารท้องถ่ิน

สมาชิกสภา โดยกําหนดเวลารับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า ๓ วัน
วันละ ๘ ชั่วโมงทั้งนี้นับตั้งแต่ท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการ

/3. ประชุม...



-8-

๓. ประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติและพิจารณาร่างข้อบัญญัติโดยละเอียดแล้วจัดทํา
รายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภารายงานนั้นจะต้องระบุว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือไม่ประเด็นใดบ้าง มติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใดและให้ประธานสภาส่ง
รายงานน้ันให้แก่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 24 ชั่ วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมประชุมสภาแถลงประกอบรายงานชี้แจงรายงานน้ันเพื่อให้
สมาชิกสภาได้พิจารณาลงมติในวาระท่ี ๒ ต่อไป

ในการพิจารณาวาระที่หน่ึง เมื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ครบจํานวนที่กําหนดแล้ว ให้ที่ประชุมสภากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดย
กําหนดเป็นระยะเวลากี่วันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมท้ัง
สถานท่ีท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา เช่น กําหนดรับเสนอคําแปรญัตติไว้ ๓ วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันท่ี ๗,๘,๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ของทุกวัน สถานท่ีรับคําแปร
ญัตติและพิจารณาคําแปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ทั้งนี้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะต้องมาปฏิบัติงานตามวันเวลาที่กําหนดรับคําเสนอแปรญัตติและ
จะต้องลงเวลาปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานทุกวัน

วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ ที่ประชุมรับฟังคําแถลงรายงานและบันทึกความเห็นจาก
คณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาคําเสนอแปรญัตติที่สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอคําแปรญัตติไว้ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างเดิมหรือไม่ แก้ไขในตอนหรือข้อใดและมติ
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเช่นไร กรณีมีการสงวนคําแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติ
ท่ีประชุมสภาต้องพิจารณาและมีมติในการพิจารณา กรณีไม่มี ผู้เสนอคําแปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ไม่เสนอหรือสงวนคําแปรญัตติ โดยยืนยันร่างเดิม ถือว่าผ่านวาระที่
๒ เพราะไม่มีเรื่องต้องพิจารณา

วาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติฯ เป็นการพิจารณาลงมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
ลงมติให้อภิปรายได้ ถ้ามีเหตุอันสมควร

ประธานสภาฯ - ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายประสาน บุญยะรัตณ์ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา
อภิปราย การตั้งงบประมาณต้องตอบสนองสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ให้ความสําคัญ
ด้านสาธารณสุข เสนอให้มีการจัดซื้อชุดตรวจโควิด–๑๙ ถ้าสามารถดําเนินการได้เพ่ือบริการ
ประชาชนลดภาระหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาล และชื่นชมการจัดทําเอกสารรายงานผ
ลการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีข้อมูลเสนอให้สภาได้รับทราบว่าเงินสมทบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอนสมทบให้กองทุนได้ไปใช้จ่ายอะไรบ้าง

นายสมปอง ชัยศิริ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอ
ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลสถานการคลังของกองทุนสวัสดิการชุมชน รายได้ รายจ่ายอ่ืน ๆ นอกจาก
เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนควรมีข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานด้วย

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร สอบถามใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่มีงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องมีงบพัฒนาตําบล ทางผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางอย่างไรในการขับเคล่ือน
ดําเนินการ
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงเป้าหมายการพัฒนาโดย
เน้นทุกด้าน การต้ังงบประมาณมีข้อจํากัดรายรับน้อยลงแต่มีรายจ่ายภารกิจต่างๆมีเพิ่มข้ึน ก็
ย่อมเกิดผลกระทบ รายจ่ายประจําเพิ่มขึ้นตามแผนอัตรากําลังที่จําเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงาน เช่นมีในส่วนแผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในส่วนรายงานเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนก็จะแจ้งให้มีการ
เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานต่อไป

นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ- ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงแนวทางการดําเนินการเพื่อให้
มีงบประมาณมาดําเนินการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ เช่น
๑. การขอสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในแต่ละปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้รับการสรรงบประมาณ ๒ โครงการได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองใหญ่ บารายี ม.๑ งบประมาณ ๓,๐๖๓,๐๐๐ บาทและโครงการ
ก่อสร้างถนนคสล. สายนายเหม ม.๔ งบประมาณ ๓,๓๐๐,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๒๕๖๔ คาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จะขอต้ังจ่ายรายการใหม่
ที่จะเข้าสภาฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ น้ี โดยจ่ายเป็นโครงการขุดลอกสระน้ําผู้ใหญ่วิสูตร
อุทิศ ม.๖ บ้านท่าข้ามควาย จํานวนงบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อตู้คอนเทน
เนอร์เพ่ือไว้เก็บเอกสาร งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท ในส่วนงบประมาณท่ีเหลือก็จะให้
สมาชิกสภาได้เสนอโครงการที่ประชาชนความเดือดร้อนที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหา
เพื่อดําเนินการต่อไป
๓. การโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีจากแผนงานรายการที่หมด
ความจําเป็นต้องจ่ายเป็นรายการใหม่
๔. จ่ายเงินสะสมหรือจ่ายขาดเงินทุนสะสมเพื่อดําเนินการ

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ พอสมควรแล้ว และไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปรายอีก ขอมติจากที่ประชุม
สภาฯ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
25๖๕ วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการหรือไม่

มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
รับหลักการ ๑๑ เสียง
ไม่รับหลักการ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่นายจาตุรงค์ ส่งแสง ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ รับหลักการในวาระที่ 1 จะเป็นขั้นตอนการกําหนดจํานวน คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๒,103,105,107 ประกอบด้วยตัวแทนจากสมาชิกสภา จํานวน
ไม่น้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดยวิธีการเลือกให้ที่ประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งก่อน จนถึงจํานวนท่ีสภากําหนดให้มี
ถ้าลําดับใดมีผู้เสนอเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ มากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8
วรรคหนึ่ง การเสนอชื่อต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน

/นายมามูด...
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นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอ
จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มี
จํานวนท้ังหมด ๓ คน โดยมีผู้รับรองจํานวนสองคนได้แก่

๑. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
๒. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเพ่ิมเติม ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน
ทั้งหมด ๓ คน สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตตฯิ คน
ที่หน่ึงจนถึงคนที่สาม โดยผู้เสนอจะต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยจะเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามลําดับจนครบจํานวน ๓ คน

นายยูหอด สวัสดี - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง เสนอนายมามูด
ย่าเหล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง
โดยมีผู้รับรองได้แก่ ๑. นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

๒. นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนเสนอเพ่ิม มติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลนาทอนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง เห็นชอบนายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา
หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอ
นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่สอง โดยมีผู้รับรองได้แก่ ๑.นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

๒.นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนเสนอเพ่ิม มติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลนาทอนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสองเห็นชอบให้ นายประสาน บุญยะรัตณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สอง

นายสมปอง ชัยศิริ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอ
นายอําพล ย่าเหล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สามโดย
มีผู้รับรองได้แก่ ๑. นายยูหอด สวัสดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

๒. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
ประธานสภาฯ -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนเสนอเพ่ิมมติท่ีประชุมสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลนาทอน เห็นชอบใหน้ายอําพล ย่าเหล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง ได้รับ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สาม

มติท่ีประชุมฯ - คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จํานวน ๓
คน ได้แก่ ๑. นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์

๒. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา
๓. นายอําพล ย่าเหล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง

ประธานสภาฯ - ขอท่ีประชุมสภาฯ ได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติพร้อมทั้งสถานท่ี ท้ังนี้ระยะเวลา
ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับจากที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อจะให้สมาชิกสภาและผู้บริหารฯ ได้นําเสนอ
คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อจะได้ประชุมพิจารณาคําแปรญัตติและรายงาน
บันทึกความเห็นคําแปรญัตติเสนอประธานสภาเพ่ือที่ประธานสภาจะส่งรายงานดังกล่าวให้
สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา
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นายประสาน บุญยะรัตณ์ – สอบถามวันท่ีหมดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๖๔
นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ชี้แจงวาระการประชุมสภาสมัย

สามัญสมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๔ จะส้ินสุดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๔ และเสนอควรมีการกําหนดระยะวัน เวลายื่นคําแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน
สมัยประชุมสภา

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์เสนอ
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติจํานวน ๓ วัน ดังนี้

ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

และประชุมพิจารณาคําแปรญัตติฯ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.สถานที่ ณ
ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนโดยมีผู้รับรอง
จํานวนสองคน ได้แก่ ๑.นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

๒.นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติที่ประชุม

เห็นชอบกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติตามท่ีสมาชิกสภาเสนอ จํานวน ๓ วัน
วันละ ๘ ชั่วโมง รวมกันครบ ๒๔ ชั่วโมง ดังนี้

ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

และประชุมพิจารณาคําแปรญัตติฯ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.สถานที่ ณ
ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ให้เลขานุการ
สภาฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯคร้ังแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ
๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานและเลขานุการ
จากกรรมการสภาท้องถิ่นนั้น ๆ

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอนัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน ในส่วนหนังสือเชิญประชุมจะแจกหลังเลิกประชุม

ท่ีประชุมสภา - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ - ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 1๖.๐๐ น.

ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยันต์ อยู่ล่าย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว

เม่ือวันท่ี...................................................................ปรากฏว่ามีความถูกต้องตามที่ได้มีการประชุมสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ.............................................................
(นายประสาน บุญยะรัตณ์) (นายยูหอด สวัสดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ลงชื่อ.............................................................
(.........................................)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
จากการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี......................................................

ลงชื่อ.....................................................................
(นายจาตุรงค์ ส่งแสง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน


