
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
สมัยสามัญที่   3/2562   ครั้งที่   1   วันที่    5  สิงหาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ประธานสภาฯ ละเอียด บุญญาธิกูล 
2 นายจงรัก  สีโนนแก้ว รองประธานสภาฯ จงรัก สีโนนแก้ว 
3 นายกิตติชัย วิชาเรือง เลขานุการสภา กิตติชัย วิชาเรือง 
4 นายสมาน  สิมลา ส.อบต. หมู่ ๑ สมาน สิมลา 
5 นายอุทัย  จานชิน ส.อบต.หมู่ ๑ อุทัย จานชิน 
6 นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ส.อบต. หมู่ ๒ สัมพันธ์ ศิรินทร์ 
7 นายทองม้วน  สีหาไว ส.อบต. หมู่ 3 ทองม้วน สีหาไว 
8 นายฉลอง  ถาเหง่า ส.อบต. หมู่ 4 ฉลอง ถ่าเหง่า 
9 นายสมปอง  โชติชัย ส.อบต. หมู่ 4 สมปอง โชติชัย 

10 นายปัญญา  ชินภักดี ส.อบต. หมู่ 5 ปํญญา ชินภักดี 
11 นายบุญเทิง  มหาชัย ส.อบต. หมู่ 5 บุญเทิง มหาชัย 
12 นายพิทักษ์  ศรีละคุณ ส.อบต. หมู่ 6 พิทักษ์ ศรีละคุณ 
13 นายชูชาติ  สีโพธิ ์ ส.อบต. หมู่ 7 ชูชาติ พันแสง 
14 นายบุญเรือง  พันแสง ส.อบต. หมู่ 7 บุญเรือง พันแสง 
15 นายสุธรรม  เดชยศดี ส.อบต. หมู่ 8 สุธรรม เดชยศดี 
16 นายเสถียร  สีน้อยขาว ส.อบต. หมู่ 8 เสถียร สีน้อยขาว 
17 นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ 9 ทองม้วน สีเนตรหอย 
18 นายทองสุข  ดวงทิพย์จันทร์ ส.อบต.หมู่ 9 ทองสุข ดวงทิพย์จันทร์ 
19 นางทองใบ  สีนอ ส.อบต. หมู่ 10 ทองใบ สีนอ 
20 นางสาวรัชนี  ศิริวิชัย ส.อบต.หมู่ 10 รัชนี ศิริวิชัย 
21 นายวันชัย  สารยศ ส.อบต. หมู่ 11 วันชัย สารยศ 

 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    

 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอรุณ สีพจน์ นายก อบต.นาอง อรุณ สีพจน์ 
2 นายสวาท สีละบัตร รองนายกอบต.นาทอง สวาท สีละบัตร 
3 นายจรัส สีพลชุม รองนายกอบต.นาทอง จรัส สีพลชุม 
4 นายทศ แสงหิม เลขานุการนายก ทศ แสงหิม 
5 นายกิตติชัย วิชาเรือง  ปลัด อบต.นาทอง กิตติชัย วิชาเรือง 
6 น.ส.ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ รองปลัด อบต.นาทอง ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ 
7 นางภิญญารัตน์ ชื่นชม ผอ.กองคลัง ภิญญารัตน์ ชื่นชม 
8 นายฉัตรภัทร ศิริบุญนาม ผอ.กองการศึกษา ฉัตรภัทร ศิริบุญนาม 
9 นายกีรติ  เพ็ชรกอง ผอ.กองช่าง กีรติ  เพ็ชรกอง 

10 นางวรัชญา โสภากาล นักวิเคราะห์ฯ วรัชญา โสภากาล 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  นางสาวละเอียด   บุญญาธิกูล  จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย  
แล้วเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล-สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุม   

ประธานสภาฯ สภาสมัยสามัญท่ี 3/2562 เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2563 ในการประชุมครั้งนี้เลขานุการเดินทางไปราชการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 )ระบุไว้ความว่า “ในการประชุมสภา ท้องถิ่น
ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่น 
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติ หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยน าความในข้อ 
13 ข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วย
วิธีการยกมือ” ขอให้สภา เสนอชื่อผู้ที่จะปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวขอเชิญค่ะ 

นางทองใบ  สีนอ ดิฉันขอเสนอชื่อ  นายชูชาติ   สีโพธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7  ค่ะ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  ขอผู้รับรอง 2 คนค่ะ 
  ประธานสภาฯ  1. นางสาวรัชนี   ศิริวิชัย ส.อบต. หมู่ที่ 10 ผู้รับรอง (ยกมือ) 
   2.  นายวันชัย  สารยศ ส.อบต. หมู่ที่ 11 ผู้รับรอง (ยกมือ) 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล –  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  - ไม่มี  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา  

อบต.นาทองท่านใดเสนอชื่ออีก  ถือว่านายชูชาติ  สีโพธิ์  สมาชิกสภาอบต.นาทอง บ้าน 
แบก หมู่ที่ 7 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองชั่วคราว      

ที่ประชุม     รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 



     ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
นายชูชาติ  สีโพธิ์ -  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือสมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ ๑  
เลขานุการสภาฯ     เมื่อวันที่ 14   มิถุนายน   2562  จากนั้นประธานสภาฯได้ถามสมาชิกมีท่านใดจะ 
    ทักท้วงหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติ 
มติที่ประชุม                 -    เห็นชอบ    20      เสียง 

- ไม่เหน็ชอบ   0 เสียง 
- งดออกเสียง  0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๔.๑  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
(ขั้นรับหลักการ) 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -   เรียนทา่นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง รองนายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะ

ด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในล าดับ
ต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

   -   ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ  กระผมขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
        เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณประจ าปีแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม” 

“พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 ข้อที่ 87 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ระเบียบ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่าย ซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่าย
ประจ าปีนั้นหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
           เมื่อสภาองค์การบริหารงานส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วให้
เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติและ ให้นายอ าเภอ พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวัน



นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว   ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและ
ส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หาก
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติ
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
           ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้
นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในก าหนดเวลาสิบห้าวัน    
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยัง
นายอ าเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณา ไม่แล้ว
เสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ นั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่ที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้า
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ความเห็นชอบตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการ
ตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน 

                          ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติม
รายการหรือจ านวนรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่ง
มิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ เงินต้นเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และ
ในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้” 

“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ) ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติวาระที่
หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือ
ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”  ผมขอชี้แจงในระเบียบข้อกฎหมายที่
เกีย่วข้องแต่เพียงเท่านี้ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล-  เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ประธานสภาฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อประธานสภาฯ  
   เพ่ือประกาศเรียกประชุมสภาฯและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเสนอร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลได้แถลงหลักการ และเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที ่
   ประชุมสภาฯ ขอเชิญค่ะ 



นายอรุณ  สีพจน์         -  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุก 
   นายก อบต. ท่าน  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอจึงขอชี้แจงให้ประธานสภาฯและสมาชิก
สภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติประจ าปีที่แนบ 

นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล- วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองได้ศึกษา 
   ประธานสภาฯ และตรวจสอบแล้วตามเอกสารที่แนบประกอบการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข

หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายดิฉันขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ)  
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ    19 เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1   เสียง 
 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 วาระท่ี 1 จ านวน 19 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เมื่อที่

ประชุมสภาแห่งนี้มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ล าดับ
ต่อไป ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ฯ 
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ี สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ดิฉันขอหารือที่ประชุมสภา
แห่งนี้ว่า ควรจะก าหนดระยะก าหนดระยะเวลาในการรับค าแปรญัตติกี่วัน และการ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็น 

นายบุญเทิง มหาชัย  - ผมขอเสนอว่า การก าหนดระยะเวลาแปรญัตติรวม 3 วัน โดยก าหนดระยะเวลา 
 ส.อบต. หมู่ที่ 5 เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 6 – 8  สิงหาคม 2562 เวลา 

08.30 น.  – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
  ประธานสภาฯ นายสมปอง  โชติชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 4    รับรอง (ยกมือ) 
   นายทองม้วน  สีเนตรหอย  ส.อบต. หมู่ที่  9   รับรอง (ยกมือ)  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   -ผู้รับรองถูกต้อง 
    ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่าง

อ่ืน สรุปว่า สมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของบุญเทิง  มหาชัย ส.อบต. หมู่ที่ 5 ว่า



สภาฯ ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 วัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวนัท่ี 6 - 8 สิงหาคม 2562 

ที่ประชุม  - ที่ประชุมรับทราบ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ก่อนที่จะเสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ       

ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้กี่คนและจะเสนอใครบ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
มี 2 ประเภท คือ 
1. คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 

 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 -ขอเชิญสมาชิกได้เสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่ 
      แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้กี่คน 
 
นายอุทัย  จานชิน -ว่าควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้   
 ส.อบต. หมู่ที่ 10 3  คนครับ 
 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ขอผู้รับรอง 
    ประธานสภาฯ นางทองใบ  สีนอ  ส.อบต. หมู่ที่ 10  รับรอง (ยกมือ) 
 นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2  รับรอง (ยกมือ) 
 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ผู้รับรองถูกต้อง 
    ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่าง

อ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ นายอุทัย  จานชิน ส.อบต. หมู่
ที่ 1 ว่าการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ จ านวน  3 คน 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล        - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปร 
      ประธานสภาฯ ญัตติ เรียงล าดับจนครบ  3 คน ค่ะ 
 

นางทองใบ  สีนอ -  เสนอ นายวันชัย  สารยส  ส.อบต. หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
  ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - ขอผู้รับรอง 
   ประธานสภาฯ นายสัมพันธ์  ศรีรินทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 2  รับรอง (ยกมือ) 
 นายฉลอง  ถาเหง่า  ส.อบต. หมู่ที่ 4  รับรอง (ยกมือ) 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  -ผู้รับรองถูกต้อง 
   ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอสมาชิกท่าน

อ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ ให้ นายวันชัย  สารยศ ส.อบต.       
หมู่ที่ 11   เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 คนที่ 1 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอ ชื่อ – สกุล บุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมแปร 



  ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 2 ขอเชิญค่ะ 
 

นางทองม้วน  สีหาไว - เสนอ นายทองมว้น  สีเนตรหอย  ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
  ส.อบต. หมู่ที่ 3 คนที่ 2 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ขอผู้รับรอง 
  ประธานสภาฯ นายทองสุข  ดวงทิพย์จันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 9  รับรอง (ยกมือ) 
 นายเสถียร  สีน้อยขาว  ส.อบต. หมู่ที่ 8  รับรอง (ยกมือ) 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  

อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอื่นอีกสรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มี
มติเห็นชอบให้ นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ที่ 9  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯ คนที่ 2 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
  ประธานสภาฯ  คนที่ 3 ขอเชิญค่ะ 
นายฉลอง  ถาเหง่า - เสนอ นายนายอุทัย  จานชิน ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     
   ส.อบต. หมู่ที่ 6 คนที่ 3 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - ขอผู้รับรอง 
   ประธานสภาฯ นางทองใบ  สีนอ  ส.อบต. หมู่ที่ 10  รับรอง (ยกมือ) 
 นายสุธรรม  เดชยศดี   ส.อบต. หมู่ที่ 10  รับรอง (ยกมือ) 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
   ประธานสภาฯ  อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอื่นอีกสรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มี 
   มติเห็นชอบให้ นายทองม้วน  สีเนตรหอย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 3 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สรุปว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกท่ีเสนอชื่อ    
ประธานสภาฯ     นายวันชัย  สารยศ  ส.อบต. หมู่ที่ 11 นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ที่ 9  

และนายอุทัย  จานชิน  ส.อบต. หมู่ที่ 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในครั้งนี้  

 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
 

ประธานสภา ฯ - ดิฉันขอนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 14  สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสภา ฯ แห่งนี้  
เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในวาระที่ 2 ต่อไป  

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
   ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 
 
 



 
      (ลงชื่อ) 

    (นายชูชาติ   สีโพธิ์) 
           เลขานุการสภาชั่วคราวองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
    

(ลงชื่อ) 
             (นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
          ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 
ลงชื่อ     
               (นายชูชาติ   สีโพธิ์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
ลงชื่อ     
               (นายอุทัย   จานชิน) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
ลงชื่อ     
               (นายสมปอง   โชติชัย) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

 
 
      (ลงชื่อ) 

    (นายกิตติชัย  วิชาเรือง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
 
 

 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 

    (นายกิตติชัย  วิชาเรือง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
    

(ลงชื่อ) 
             (นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
          ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 
ลงชื่อ     
               (นายชูชาติ   สีโพธิ์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
ลงชื่อ     
               (นายอุทัย   จานชิน) 



กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
ลงชื่อ     
               (นายสมปอง   โชติชัย) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


