
บันทึกการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามัญ  สมัย ๓ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๓  เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เวลา  ๑3.3๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้ 
-------------------------------------------------------------- 

  
ผู้มาประชุม 
 1. นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้ 
 ๒. นายพงษ์ศักดิ์   รอดไทย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 ๓. นายมะโน    พัฒณถลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๔. นายสมพงษ์    มากบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๕. นายประภาศ   ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๖. นายธงชัย    ขวัญม่วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๗. นายสมพร    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๘. นางสาวเฉลา   คงทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๙. นางละออง    แก้วชัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

1๐. นายอดุลย์    น่วมเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 1๑. นายจตุพงค์   วรรณโสภณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

๑๒. นายนิคม    ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 1๓. นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 1๔. นายเกรียงศักดิ์   ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 ๑๕. นายบุญมา  รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  

1๖. นางอาภรณ์  ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. 
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ผู้ลาประชุม 
1. นายสมนึก    นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

     
ผู้ขาดประชุม  

๑. นายสากล    รักบ ารุง   รองประธานสภา อบต.นาใต ้
๒. นายจารึก   เกื้อกลิ่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนิรพล  ใจสมุทร   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๒. นางหนูเล็ก  แซ่เต้ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

๓.  นายประทักษ ์ วงศ์สกุล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
๔.  นายบรรพต  รอดไทย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
๕.  นายศักดาเดช โพธิ์เพชร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖.  นางนิภา  ขวัญม่วง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗.  นายเลิศเชาว ์ จันทร์ภักดี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๘.  นางอรรถวาท ี ทิศขันธ์   หัวหน้าส านักปลัด 
๙.  นายสมพร  ทองด้วง   ผู้ประกาศข่าว 
๑๐.  นายสนั่น  แย้มแก้ว  ประธานประชาคม ม.๖ 
๑๑.  นางขวัญตา  แสนเทศ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ 

 ๑๒.  นายสิทธากรณ์ ทองนา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกประชุม  โดยมี 

นายสนอง  ชูชีพ  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ สมัย 
วิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันอังคารที่  ๒๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.
255๘ 

นายสนอง  ชูชพี  ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันอังคาร ที่  ๒๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.

255๘  สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง  หากไม่มี  กระผมขอให้ท่าน
สมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันอังคาร ที่  ๒๑  เดือน  
กรกฎาคม  พ.ศ.255๘ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ 

๓.๑ ญัตตเิรื่อง การพิจารณาร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   255๙   

นายสนอง  ชูชพี  การพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ เพื่อสร้างความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อ 

ระเบียบ ขอเชิญครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗   
เลขานุการสภา อบต.      และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ ก าหนดว่า งบประมาณ 

รายจา่ยประจ าปีและงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและเสนอไดโ้ดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล     ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

วรรคหก ก าหนดว่า ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วน 
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ต าบล ต้องพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น    
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว   ถา้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พิจารณาไม่ 
แล้วเสร็จ    ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความเห็นชอบตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ และให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

วรรคแปดก าหนดว่า ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม หากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจ
แปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจา่ยที่เป็นเงินส่งใช้ต้น
เงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการ
ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามไิด้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  

ข้อ ๔๕ วรรคสามก าหนดว่ารา่งข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสีช่ั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 
      ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญตัติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาทอ้งถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน 

นายสนอง  ชูชพี  เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบยีบแนวทางปฏิบัติแล้ว กระผมขอด าเนินการประชุม
ประธานสภา อบต.นาใต ้ ในวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการต่อไป 
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วาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ 
-  ขอเชิญนายก อบต.นาใต ้แถลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๙   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้  ขอเชิญครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.นาใต ้ บัดนี ้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้ อีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้ จึงขอ
กล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ตลอดจนหลักการ  
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ดังต่อไปนี้ 
๑.  สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจา่ยทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑  กรกฎาคม   พ.ศ. 
๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานะการเงินดังนี้ 
     ๑.๑.๑   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๓๒,๒๒๘,๒๔๖.๓๙  บาท 
     ๑.๑.๒   เงินสะสม ๙,๗๓๔,๑๐๕.๐๘  บาท 
     ๑.๑.๓   ทุนส ารองเงินสะสม  ๑๓,๗๗๔,๐๗๕.๐๘  บาท 
     ๑.๑.๔   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่มี 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ   ๒๕๕๘  ณ วันที่  ๓๑ กรกฎาคม  
๒๕๕๘ 

            (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๓,๙๒๖,๗๓๒.๑๕ บาท ประกอบด้วย 
         - หมวดภาษีอากร             ๑,๑๓๐,๐๔๓.๕๐  บาท 
         - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        ๑๑,๖๖๙.๑๐  บาท 
         - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                ๘๑,๕๒๑.๙๑ บาท 
        - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์๑,๕๑๔,๒๑๔.๐๐บาท 
         - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                ๖๑,๔๐๐.๐๐ บาท 
         - รายได้จากทุน                                               ๕๓๐.๐๐ บาท         
         - หมวดภาษีจัดสรร         ๑๓,๐๕๔,๖๙๕.๖๔   บาท 
         - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          ๘,๐๗๒,๖๕๘.๐๐ บาท 
    (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลไห้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๘,๑๘๖,๐๖๑.๘๖ บาท            
 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน   ๑๖,๗๙๗,๐๒๑.๓๕ บาท    ประกอบด้วย 
         - งบกลาง       ๕๓๑,๐๔๖.๐๐  บาท 
         - งบบุคลากร             ๕,๕๑๗,๖๗๕.๐๐  บาท 
         - งบด าเนินการ            ๒,๙๖๒,๙๕๗.๘๖  บาท 
         - งบลงทุน    ๕,๖๙๘,๑๘๒.๐๐ บาท 
         - งบเงินอุดหนุน   ๒,๐๘๗,๑๖๐.๔๙ บาท 



-๖- 

   (๔) รายจา่ยที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
     ๖,๗๕๘,๙๗๐.๐๐   บาท 

    (๕) การจา่ยเงินสะสม เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ไมม่ี 
    (๖) เงินอุดหนุนตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  ๑,๐๑๐,๔๗๖.๖๔   บาท 

(๗) เงินอุดหนุนทั่วไปกิจกรรมส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ฝึกอาชีพ        
    ๗๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
(๘)  เงินค่าบริการทางการแพทย์  ๙,๑๔๔.๐๐  บาท 

         ค าแถลงงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙   ด้านรายรับจ าแนก ดังนี้ 
(๑)  รายรับจริงปี  ๒๕๕๗ จ านวน  ๒๕,๖๐๒,๔๔๗.๐๘  บาท  
ประกอบด้วย   
- รายได้จัดเก็บ     ๓,๖๓๗,๖๖๓.๔๒  บาท 
- รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๑๔,๓๗๒,๒๗๙.๖๖  บาท 

    -  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๗,๕๙๒,๕๐๔.๐๐ บาท 
(๒) ประมาณการปี  ๒๕๕๘  จ านวน  ๒๓,๑๖๒,๒๐๐.๐๐  บาท  
ประกอบด้วย   
- รายได้จัดเก็บ     ๓,๐๐๒,๒๐๐.๐๐  บาท 
- รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๑๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    -  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท    
(๓) ประมาณการปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒๕,๖๑๑,๑๐๐.๐๐  บาท  
ประกอบด้วย   
- รายได้จัดเก็บ     ๓,๔๗๑,๑๐๐.๐๐  บาท 
- รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๑๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    -  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท     

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    -  รายจา่ยจริงปี ๒๕๕๗ จ านวน  ๒๑,๘๖๔,๒๓๙.๕๐ บาท 
    -  ประมาณการป ี๒๕๕๘ จ านวน  ๒๓,๑๕๘,๙๖๒.๐๐  บาท 

- ประมาณการป ี๒๕๕๙  จ านวน  ๒๕,๕๖๘,๐๒๒.๐๐ บาท 
 
 



-๗- 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ด้านบริหารทั่วไป  
o แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน  ๘,๑๙๙,๒๒๐.๐๐ บาท 
o แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
o แผนงานการศึกษา จ านวน   ๔,๐๓๖,๗๔๑.๐๐ บาท 
o แผนงานสาธารณสุข จ านวน      ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
o แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๒,๐๓๙,๐๕๐.๐๐ บาท 
o แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน    ๖๗๖,๙๐๐.๐๐ บาท 
o แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
o แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕,๒๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท 
o แผนงานการเกษตร      ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
o แผนงานการพาณิชย ์  ๓,๕๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
o แผนงานงบกลาง      ๙๑๗,๖๑๑.๐๐ บาท 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน ๒๕,๕๖๘,๐๒๒.๐๐ บาท 
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙      
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้  ๒๕,๖๑๑,๑๐๐.๐๐  บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 
o  หมวดภาษีอากร จ านวน    ๑,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
o หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  ๓๕,๔๐๐.๐๐  บาท 
o หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน   ๓๐๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
o หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท  
o หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน  ๗๕,๖๐๐.๐๐  บาท 
o หมวดรายได้จากทุน จ านวน  ๑๐๐   บาท 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
o หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๑๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
o หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  ๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ในส่วนของรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รวมทั้งสิ้น  ๒๕,๕๖๘,๐๒๒.๐๐  บาท  
ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ที่
แจ้งให้กับสมาชิกได้ศึกษาก่อนนี้แล้ว   



-๘- 

นายสนอง  ชูชพี สมาชิกผู้ใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปราย ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกลา่ว 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ หรือไม่ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายสนอง  ชูชพี ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ  

นายสนอง  ชูชพี  เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา อบต.นาใต้  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

- ก่อนที่จะด าเนินการประชุมในวาระที ่  ๒  ขั้นแปรญัตติ กระผมขอให้สมาชิก
ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียด
ขั้นตอนต่อไป ขอเชิญครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
เลขานุการสภา อบต.นาใต้พ.ศ. ๒๕๔๗  

ในกรณี สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  หรือตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติ
หน้าที่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑๐๖(๔) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๑๐๗ โดยที่ประชุมของสภา
ท้องถิ่นจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบข้อ ๑๐๓ 
ประกอบข้อ ๑๐๕ ก าหนดให้คระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้ง
เดียวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเจ็ดคนพร้อมกันได้ 
      ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือก
กรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่เจ็ด ถ้าการเลือก
กรรมการแปรญัตติล าดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็จะได้เป็นกรรมการแปร
ญัตติล าดับนั้น    (ข้อ ๑๔) แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่า 
หนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง คือการเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลลงใน
แผ่นกระดาษและใส่ซองตามข้อ ๗๕  วรรคสาม 

เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว สภา อบต. ต้องมีมติก าหนด 
ระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชัว่โมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกลา่ว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค า 



-๙- 

แปรญัตติ (ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง) อีกท้ังสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีมติก าหนด
ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการแปรญัตติ โดยละเอียด ภายหลัง
จากท่ีได้รับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา อบต. แล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วัน
ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการ
แปรญัตติพิจารณา (ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๑๑๐) 

นายสนอง  ชูชพี ครับ เมื่อสมาชิกเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว กระผมจะน าปรึกษาที่ประชุมว่า 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ จะมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน     

ขอเชิญเสนอครับ 

นายมโน  พัฒณถลาง กระผมนายมโน  พัฒณถลาง  สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่  ๒  ขอเสนอให้มีคณะกรรม 
สมาชิกสภา อบต.ม. ๒ แปรญัตติจ านวน  ๓  คน 

นายสนอง  ชูชพี มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้   

ที่ประชุม ไม่มี 

นายสนอง  ชูชพี ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน   ๓  คน 
ประธานสภา อบต.นาใต้  ล าดับต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

นายมโน  พัฒณถลาง   กระผมนายมโน พัฒณถลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๒ ขอเสนอนายสมพร รักบ ารุง 
สมาชิกสภา อบต.ม. ๒    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

- ผู้รับรอง 
๑. นายนิคม  ชูชาต ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
๒. นายสมพงษ์  มากบุญ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๒ 

นายสนอง  ชูชพี  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายสนอง  ชูชพี  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายสมพร  รักบ ารุง เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภา อบต.นาใต ้ แปรญัตติคนที่หนึ่ง   ต่อไปเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 

นายสมพร  รักบ ารุง กระผม นายสมพร  รักบ ารุง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๔  ขอเสนอ  นายประภาศ   
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔  ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

- ผู้รับรอง 
๑. นายธงชัย  ขวัญม่วง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 

 



-๑๐- 

๒. นายพงษ์ศักดิ์  รอดไทย  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 

นายสนอง  ชูชพี  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายสนอง  ชูชพี  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายประภาศ  ชนะสงคราม เป็นคณะกรรม
ประธานสภา อบต.นาใต ้ การแปรญัตติคนทีส่อง   ต่อไปเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 

นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว ครับ กระผม นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔    นางละออง  แก้วชัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

- ผู้รับรอง 
๑. นางสาวเฉลา  คงทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
๒. นายประภาศ  ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 

นายสนอง  ชูชพี  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายสนอง  ชูชพี  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นางละออง  แก้วชัด เป็นคณะกรรม
ประธานสภา อบต.นาใต ้ การแปรญัตติคนทีส่าม    

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
   ๑. นายสมพร  รักบ ารุง  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

๒. นายประภาศ  ชนะสงคราม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง                                  
๓. นางละออง  แก้วชัด  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 

นางอาภรณ์  ชนะภัย เมื่อสมาชิกสภา อบต.นาใต ้ ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว   
เลขานุการสภาอบต.นาใต้ เพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ข้อ  ๑๐๙  การนัดประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอให้มีการพักการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ 

นายสนอง  ชูชพี ล าดับต่อไป กระผมขอให้พักการประชุม  ๑๐  นาที  เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ ได้เลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการกรรมการครบั 
 
พักการประชุม  ๑๐  นาที 

 



-๑๑- 

เมื่อพักการประชุม ครบ  ๑๐  นาที  คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการเลือก
ประธานกรรมการ ฯ และเลขานุการและได้รายงานผลการเลือกให้ประธานสภาฯ
เพื่อแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสนอง  ชูชพี ครับ  กระผมขอท าการประชมุต่อครับ  ด้วยทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ เลือกประธานกรรมการ ฯ และเลขานุการและได้รายงานผลการเลือกดังนี้   

๑. นายสมพร  รักบ ารุง  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒. นางละออง แก้วชัด  เป็นกรรมการ 
๓. นายประภาศ  ชนะสงคราม เป็นเลขานุการ 

 ล าดับต่อไป กระผมจะให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดระยะเวลา
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติ  ยื่นค าแปร
ญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกวา่ย่ีสบิสีช่ัว่โมง นับแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอเชิญสมาชิกได้เสนอเพื่อก าหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติขอเชิญครับ 

นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว กระผมนายธรรมนูญ  ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘. ขอเสนอให้สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ ยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ในวันที่ ๑๔-๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๘  

เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐  น.   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้

นายสนอง  ชูชพี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้   

ที่ประชุม ไม่มี 

นายสนอง  ชูชพี ถ้าไม่มี  เสนอเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ   
ประธานสภา อบต.นาใต ้   

มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

นายสนอง  ชูชพี  ล าดับต่อไป ขอให้สภา อบต.  ได้ก าหนดระยะเวลา ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไป 
ประธานสภาอบต.นาใต ้ ด าเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดให้เสร็จสิ้นภายหลังจากท่ีรับค าแปรญัตติ 

จากสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน 
และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานะที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา 

นายนิคม  ชูชาต ิ กระผมนายนิคม  ชูชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  ขอเสนอให้คณะกรรมการ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗   แปรญัตติไปด าเนินการแปรญัตติให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน คือวันที่   ๑๗  สิงหาคม 

๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาใต ้  



-๑๒- 

นายสนอง  ชูชพี มีสมาชิกสภา ผู้ใดมีความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่   ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ ชุมมีมตเิห็นชอบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ไปด าเนินการแปรญัตติให้เสร็จสิ้น  

ภายใน ๑ วัน  คือวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้

  ล าดับต่อไปกระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป  ในญัตติค้างพิจารณา  เรื่อง
พิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ในวัน
จันทร์  ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต ้  ส าหรับสมาชิกสภา อบต. ที่ขาดการประชุมในวันนี้จะให้
เลขานุการสภา อบต.  แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

๔.๑ สรุปผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน  เยาวชน  และประชาชน อ าเภอบ้านนา
เดิม  ประจ าปี  ๒๕๕๘  

นายสนอง  ชูชพี  ขอเชิญ  ท่านนายก  เรียนชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  

นายนิรพล  ใจสมุทร   เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต ้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.นาใต ้ ครับจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อ าเภอบ้านนาเดิม 

ประจ าปี  ๒๕๕  ในระหว่างวันที่  ๒๘-๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บา้นนา) ที่ผา่นมาถึงแม้ว่าทีม อบต.นาใต้ได้
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประเภทขบวนพาเหรด  และรองชนะเลิศ ประเภท  กองเชียร์  
ในส่วนของถ้วยรางวัลประเภทกรีฑาถึงแม้เราจะได้น้อย  แต่เราได้รับค าชมเชยจาก
หลายหน่วยงานถึงความสามคัคีและความพร้อมเพรียงในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิก อบต.นาใต้ คณะผู้บริหารและคณะครูของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลนา
ใต้ ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่ง กระผมจึงขอขอบคุณทุกท่านไว ้ ณ 
โอกาสนี้ด้วยครับ   

นายสนอง  ชูชพี  ครับ  ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ   
ประธานสภา อบต.นาใต ้ หากไม่มี  กระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  

๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  และขอปิดประชุม
ครับ      

 

 



-๑๓- 

 ปิดประชุม            เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 

          (ลงชื่อ)     อาภรณ์  ชนะภัย    ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวันที่  ๑๕  เดือน        

 พฤศจิกายน  พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  สมัย  
 สามัญ  สมัยที่  ๓  ครัง้ที่  ๑ ประจ าปี 255๘  เมื่อวันที่ ๑๔  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.25๕๘ 
 
              (ลงชื่อ)    อาภรณ์  ชนะภัย      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๑๔  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255๘ 

(ลงชื่อ)      สมพร  รักบ ารุง    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมพร  รักบ ารุง)  
           สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่  ๔ 

(ลงชื่อ)     อดุลย์  น่วมเพชร          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอดุลย์  น่วมเพชร)  
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

(ลงชื่อ)      ประภาศ  ชนะสงคราม   เลขานุการคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
 
 

    (ลงชื่อ)         สนอง  ชูชพี               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                             (นายสนอง  ชูชีพ) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 
 

 

 


