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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.  2565 

วันจันทร์ที่  15  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2565   เวลา  ๐9.00   น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  

 
ลำดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
             ผู้เข้าประชุม 

1 นายบุญรัก  นาดี ประธานสภา อบต. บุญรัก  นาดี  
2 นายโยธิน  ป่ามะไพร รองประธานสภา อบต. โยธิน  ป่ามะไพร  
3 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ  
4 นายสัญญา  บุญยัง ส.อบต.หมู่ที่  2 สัญญา  บุญยัง  
5 นายพิกุลทอง กำมหาวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่  3 พิกุลทอง กำมหาวงศ์  
6 นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์  ส.อบต.หมู่ที่  4 ทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์   
7 นางสาวสมปอง  มิสา ส.อบต.หมู่ที่  6 สมปอง  มิสา  
8 นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก ส.อบต.หมู่ที่  7 เพ็ญนภา นรินทร์นอก  
9 นายประมวล   จันทร์ภิรม ส.อบต.หมู่ที่  8 ประมวล   จันทร์ภิรม  

10 นางสาวสำราญ  บุพบุญ ส.อบต.หมู่ที่  9 สำราญ  บุพบุญ  
11 นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ เลขานุการสภาฯ ภิรมยา  เอกตะคุ  
 

ลำดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
             ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายสมคิด  สิริวัฒนากุล นายก อบต. สมคิด  สิริวัฒนากุล  
2 นางเบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์ รองนายก อบต. เบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์  
3 นางมารศรี  นาดี รองนายก อบต. มารศรี  นาดี  
4 นายวิมาน   โยธาโทน เลขานุการนายกฯ วิมาน   โยธาโทน  
5 นางสาวพัชรา   แก้วจันทร์ นักทรัพยากรบุคล  พัชรา   แก้วจันทร์  
6 นางวรรณวิไล  ชุมศรี นักวิเคราะห์ฯ วรรณวิไล  ชุมศรี  
7 นางสาวลำพึง  พรมมานอก ผอ. กองคลัง ลำพึง  พรมมานอก  
8 นางสาวรุ่งเรือง  สีดาวงษ์  ผอ. กองสวัสดิการฯ รุ่งเรือง  สีดาวงษ์   
9 นางบัวแพร  แก้วหีด ผอ. กองการศึกษาฯ บัวแพร  แก้วหีด  

10 นายสราวุฒิ  อ่องพิมาย  นายช่างโยธา สราวุฒิ  อ่องพิมาย   
 

ลำดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
             ผู้เข้ารับฟังประชุม 

1 นายสุวิทย์  สิริวัฒนากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่  2 สุวิทย์  สิริวัฒนากุล  
2 นายบุญธร กุลมโฮง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บุญธร กุลมโฮง  
3 นายอุทัย  นรินทร์นอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  อุทัย  นรินทร์นอก  
4 นายสวัสดิ์  พิชสิงห์  ภาคประชาชน สวัสดิ์  พิชสิงห ์  
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มีผู้เข้าประชุม         11  คน  
มีผู้ลาประชุม            -   คน       
มีผู้ขาดประชุม          -   คน      
มีผู้เข้าร่วมประชุม     10 คน  
มีผู้เข้ารับฟังประชุม   4   คน  

 
เริ่มประชุมเวลา    ๐9.00  น. 
  
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ     เรียนประธานสภาฯ  ที่เคารพ นางสาวภิรมยา  เอกตะค ุ ตำแหน่ง 
เลขานุการสภาฯ    เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน 

ประธานสภาฯ  เปิดการประชุมสภาฯ  สมัยประชุม  สมัยสามัญที่  3  
ครั้งที่ 1  ในวันจันทร์ที่  15   สิงหาคม  2565  ค่ะ  

นายบุญรัก  นาดี            เรียนสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน  เมื่อที่ 
ประธานสภาฯ                        ประชุมมาครบแล้ว  ผมขอเปิดสมัยประชุม  สมัยสามัญที่ 3  ครั้งที่ 1   ใน 
    วันที่ 15  สิงหาคม 2565   เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ   เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ไดจ้ดักิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  

ช่วงถนนระหว่างทางห้วยรหัสมายังสถานที่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของ
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาสมัยประชุม  สมัยสามัญที่ 2  เมื่อวันที่  30  

 มีนาคม  2565    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและ
 ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิก  พร้อมระเบียบวาระการ
 ประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  หรือต้องการแก้ไข
 ถ้อยคำ ในรายงานการประชุมหรือไม่  

ที่ประชุม    - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข-  
 

ประธานสภาฯ    ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม  สมัยสามัญที่  2  เมื่อ 
    วันที่  30  มีนาคม 2565     
เลขานุการสภาฯ    ตรวจนบัจำนวนสมาชิกสภา อบต. ผู้มาประชุม  11  คน  ลาประชุม -  คน  

ขาดประชุม    -   คน  ครบองค์ประชุม  
  

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองด้วยการยกมือทั้ง 8  เสียง    
งดออกเสียง  3   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม  
ที่ประชุม   - ไม่มี –  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
ที่ประชุม     - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
             3.1  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 
    ในวาระท่ี   1   (ขั้นรับหลักการ) 
 
ประธานสภาฯ  -ก่อนอ่ืนกระผมขออธิบายให้กับทางสมาชิก อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบก่อนว่า

ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในครั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งให้จัดทำ
ด้วยระบบ E-laas เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. จัดทำ
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย  
รับเงินทุกครั้งที่ทีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องซื้อจ้าง ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดทำเช็ค เพ่ือให้ระบบลงบัญชีและออกรายงาน
การเงิน และตรวจสอบได้ทุกวัน เพราะฉะนั้นทาง อบต.หนองแจ้งใหญ่ จึง
จะต้องทำตามคำสั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำด้วย
ระบบ  e-laas   ให้กับทางสภา  อบต. หนองแจ้งใหญ่  ได้รับทราบในครั้งนี้ 
-ด้วย นายสมคิด  สิริวัฒนากุล  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2566  ในวันที่   8  สิงหาคม   2565  เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน ต ำ บ ล
หนองแจ้งใหญ่  รับหลักการ  ขอเชิญ ท่านปลัด อบต. หนองแจ้งใหญ่ ชี้ แ จ ง
รายละเอียด 

นางสาวภิรมยา  เอกตะค ุ  ได้กลา่วชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ  
    ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และ 
    แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม 

นายบุญรัก  นาดี   ขอเรียนเชิญท่าน  สมคิด  สิริวัฒนากุล นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนอง  
ประธานสภาฯ    แจ้งใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ.  2566  ต่อที่ประชุม  
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นายสมคิด  สิริวัฒนากุล  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ข้าพเจ้าขอ 
นายก อบต.   เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีต่อสภาองค์การ 
      บริหาร ส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้ท่านประธาน 
    และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถงึสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและ  
    แนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังต่อไปนี้   

11..   สถานการณ์คลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
ได้ประมาณการรายรับไว้  จำนวน  43,318,500-บาท  โดยในส่วนของ
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คาดว่าจะมีการลดลง  เนื่องจากมี พรบ. เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตัวใหม่ ทำให้ประมาณการรายรับลดลง  และในส่วนงบประมาณรายจ่าย
ได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จำนวน 43,318,500 บาท  ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถนำไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  จะเห็นได้
ว่าประมาณการรายรับและรายจ่ายปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากรัฐบาลได้
มีหนังสือสั่งการประกอบกับหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2566  ให้ตั้งงบประมาณรองรับในเรื่องของเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ เงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้ามาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นี้ด้วย 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒565 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่จะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่
จะต้องดำเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายก็ตาม  แต่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการ
ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุกรายการ   

  เหตุผล 
 เพ่ือใช้ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ ได้วางแผนไว้ตาม 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566   เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป  

รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้ยื่นต่อประธานสภาฯ   เพื่อส่งให้สมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาตรวจสอบแล้ว (ดังรายละเอียด) 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

           บัดนี ้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ 
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ 
การเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 73,329,194.89 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 58,695,386.79 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,946,904.66 บาท    

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 2,500,000.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.1 รายรับจริง จำนวน 43,074,181.50 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 15,476.78 บาท 
 

  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 317,334.70 บาท    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 282,812.63 บาท    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 200.00 บาท    

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 2,195.00 บาท    

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 19,680,452.72 บาท    

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 22,775,709.67 บาท 
  

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 109,836.00 บาท   

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,847,278.57 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 13,966,937.00 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 10,336,893.00 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 4,520,378.57 บาท    

งบลงทุน จำนวน 297,590.00 บาท    

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,725,480.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 109,836.00 บาท   

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,003,500.00 บาท   

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
1. รายรับ 

   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษอีากร 15,476.78 35,000.00 15,500.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

317,334.70 36,800.00 110,800.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,812.63 458,500.00 310,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 200.00 200.00 13,200.00 

  หมวดรายได้จากทุน 2,195.00 2,500.00 3,500.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 618,019.11 533,000.00 453,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,680,452.72 19,623,000.00 20,015,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,680,452.72 19,623,000.00 20,015,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 22,775,709.67 22,450,000.00 22,850,500.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,775,709.67 22,450,000.00 22,850,500.00 

รวม 43,074,181.50 42,606,000.00 43,318,500.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 13,966,937.00 14,901,332.00 15,283,900.00 
  งบบุคลากร 10,336,893.00 12,975,000.00 12,443,340.00 
  งบดำเนินงาน 4,520,378.57 10,231,680.00 9,335,580.00 
  งบลงทุน 297,590.00 1,927,988.00 3,695,680.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,725,480.00 2,570,000.00 2,560,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,847,278.57 42,606,000.00 43,318,500.00 
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,886,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,134,120 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,565,660 
  แผนงานสาธารณสุข 600,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,056,360 
  แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 486,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,555,660 
  แผนงานการเกษตร 130,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 15,283,900 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,318,500 
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ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ว่าควร 
จะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
2566  หรอืไม่  อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว  
ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา  และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่าง 
ข้อบัญญัติหรือไม่ นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ    ได้กลา่วชี้แจง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554  
ข้อ ๔๙  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า

จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรบัญญัติด้วยวาจาได้” 

ปลัด อบต.   ให้ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
      ไดก้ลา่วชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
                                           (ดังรายละเอียดตามเอกสาร) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ก่อนลงมติ

รับหลักการ  ในวาระท่ี 1  ให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา 
อบต.  ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายสมจิตร  มุงรัง             ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชม  ผู้มาประชุม   11  คน   ลา    
เลขานุการสภาฯ             ประชุม  -  คน   ขาดประชุม  -   คน   ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ    เมื่อเลขาฯ ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว   ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ   แห่งนี้ว่า   

ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ)  
โปรดยกมือ  

ที่ประชุม  เห็นชอบ  8  เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง  ไม่เห็นชอบ ..- ..เสียง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
โปรดยกมือขึ้น  

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ยกมือ – 
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ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่แห่งนี้ได้มีมติ
รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 
2566    วาระที่  1  จำนวน   8  เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง  3 
เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ )  ในวันที่ 15   
สิงหาคม  2564    เวลา  09.58  น.       
- เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) แล้ว ลำดับ
ต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการฯ    กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 
ข้อ ๔๙  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรบัญญัติด้วยวาจาได้” 
        ข้อ ๕๐ “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไมม่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ 
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

 ประธานสภาฯ    ตามท่ีท่านเลขานุการฯ   ได้กล่าวรายละเอียดการแปรญัตติแล้ว  ประธานสภา 
จึงปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาฯ  ว่าเห็นสมควรยุติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ไว้ก่อน  เอาไว้เป็นเรื่องคงค้างพิจารณาไว้  และได้ปรึกษาหารือกำหนดวันนัด
หมายสำหรับในวาระท่ีสอง   
 
 
 
 
 



10 

 

วาระที่สอง  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่
ประชุมสภา อบต. จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุมสภา อบต. ลงมติเห็น
ด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อความใดแล้ว  ไม่ให้เสนอ
ขอแปรญัตติ  หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น อีก  ถ้าข้อความใดที่ได้มี
มติไปแล้วขัดหรือแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ  ให้ที่ประชุมสภา อบต. 
ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการฯ  พิจารณาใหม่เฉพาะข้อที่ขัดแย้ง  
วาระท่ีสาม   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย   ถ้ามีเหตุอันสมควร  
การพิจารณาในวาระที่สามนี้ให้ที่ประชุมสภา อบต. ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554   ขอ้ 105 (3) สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ   ตามความจำเป็นแก่กิจการ
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น   มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน  7 คน 
 ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มีจำนวนไม่
น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน  วิธีเลือกให้สมาชิกสภาอบต. หรือ นายก อบต. 
เป็นผู้เสนอในกรณีสมาชิกสภา อบต. เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา อบต. 
รับรองไม่น้อยกว่า 2  คน  ส่วนกรณีท่ีนายก อบต. เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
การเสนอชื่อไม่จำกัดจำนวนหากเสนอชื่อครบจำนวนให้ถือว่าผู้ ถูกเสนอชื่อนั้น
ได้รับเลือก  

ที่ประชุม    -  รับทราบ –  
ประธานสภาฯ    ผมขอหารือที่ประชุมสภาฯ   แห่งนี้ว่า   ควรจะกำหนดระยะเวลาในการแปร 

ญัตติกี่วัน   ควรจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติกี่วัน และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และสมาชิกท่าน
ใดควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ  

นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ    ผมขอเสนอว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  3  วัน   โดย 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่  
16 - 18  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรองด้วยครับ  
    ผู้รับรอง     1.  นางสาวสำราย   บุพบุญ 
          2.  นายประมวล  เกตุนอก 
ประธานสภาฯ    ผู้รับรองถูกต้อง  

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่    ในเมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ
ท่านนายบุญเสาร์  หมั่นกิจ  ว่า สภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
รวม 3 วัน  

 
 



11 

 

โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการในระหว่าง
วันที ่ 16 - 18  สิงหาคม  2565  ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ –  
ประธานสภาฯ    ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้าง นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ  

เลขานุการสภาฯ    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554   
ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง
เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ในการทำ 
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2566  ในครั้งนี ้  กี่คน   

นายสัญญา  บุญยัง  กระผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำ 
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2566  ในครั้งนี้  จำนวน  3  คน  
 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรองด้วยครับ  
    ผู้รับรอง   1.  นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์   
        2.  นางสาวสมปอง  มิสา  
 

ประธานสภาฯ    ผู้รับรองถูกต้อง  
    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านสมาชิก 
นายสัญญา  บุญยัง   ส.อบต. หมู่ 2  ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ในครั้งนี้  จำนวน   3 คน  

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  
เรียงตามลำดับจนครบ 3  คน ขอเชิญครับ โดยมีผู้รับรองชื่อท่ีเสนอไม่น้อยกว่า
สองคน  ส่วนนายก อบต. เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
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 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
1  ขอเชิญครับ 

นายบุญเสาร์  หมั่นกจิ   ข้าพเจ้า นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ ส.อบต. ม. 1  ขอ  เสนอนายทรงยศ  
ศรีวัฒนพงศ์   ส.อบต. หมู่  4    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  
ผู้รับรอง             นางสาวเพ็ญนภา  นรินทร์นอก    ส.อบต. หมู่  7 

      นางสาวสำราญ  บุพบุญ    ส.อบต. หมู่  9 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที ่ 1  อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  เมื่อมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ดังนั้นถือว่า  นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์  

ส.อบต. หมู่  4  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๑ 
 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที ่2  เชิญเสนอได้เลย  
นางสาวสมปอง  มิสา     ข้าพเจ้า นางสาวสมปอง  มิสา  ส.อบต. ม. 6 ขอ เสนอนางสาวสำราญ  

บุพบุญ  ส.อบต. หมู่  9  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ค่ะ 
ผู้รับรอง       นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ   ส.อบต. หมู่  1           
   นายประมวล  เกตุนอก  ส.อบต. หมู่  8 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒  อีกหรือไม่       

ที่ประชุม  -ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  เมื่อมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ดังนั้นถือว่า นางสาวสำราญ บุพบุญ  ส.อบต. 

หมู่ที ่9  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๒ 
ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที ่๓ เชิญเสนอได้เลย  

นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก      ข้าพเจ้า  นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก  ส.อบต. ม. 7 ขอเสนอ นายสัญญา 
บุญยัง ส.อบต. หมู่  2  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที ่๓ ค่ะ 
ผู้รับรอง            นางสาวสมปอง  มิสา         ส.อบต. หมู่ 6 

    นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์    ส..อบต. หมู่ 4   
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
                                         อีกหรือไม่    
  ที่ประชุม  -ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  เมือ่มีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ดังนั้นถือว่า นายสัญญา  บุญยัง   

ส.อบต.หมู่  2  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 
ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีก  
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ประธานสภาฯ    เมื่อเราได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  3  คนแล้ว  

ประกอบด้วย  
1. นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์   ส.อบต. หมู่  4 
2. นางสาวสำราญ บุพบุญ     ส.อบต. หมู่  9 
3. นายสัญญา  บุญยัง           ส.อบต. หมู่  2 

 
ทางสภาฯ ขอมติในการรับรองเพ่ือแต่งตั้งให้สมาชิกสภาฯทั้ง 3 คน 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตำบล  ก่อนลงมติ  ให้เลขานุการ
สภาฯ  ตรวจนับจำนวนสมาชกิสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม
หรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชม  ผู้มาประชุม   11  คน   ลา 
ประชุม  -   คน  ขาดประชุม    -  คน   ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกถือว่าผู้ 
ที่ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและขอมติที่ประชุมให้
การรับรอง  
 

มติที่ประชุม   -มีมติให้การรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติทั้ง  3  คน  ด้วย 
การยกมือ  รับรองท้ัง  8  เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง  ลาประชุม  -  คน  
 

นายบุญรัก  นาดี    เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่ยื่นขอ
ประธานสภาฯ     เสนอขอแปรญัตติ  ให้กระทำได้ตามวันและเวลาที่ทางสภาฯได้มีมติกำหนดไว้ 

ภายใน  3  วัน  นับตั้งแต่มีการรับหลักการแล้วและขอให้คณะกรรมการแปร
ญัตติได้ร่วมกันพิจารณาข้อญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566    หากมีความเห็นเป็นประการใดให้ทำรายงานการประชุมส่งให้สภา
รับทราบด้วย  เพ่ือที่สภาฯ  จะได้ส่งให้ท่านสมาชิกทราบก่อนวันเปิดประชุม
สภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554   ข้อ 50  
และสภาฯ  จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบข้อ  51   ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง  อ่ืน ๆ    
ประธานสภาฯ   ในวาระอ่ืน  ๆ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญ  

เสนอได้ครับ  
นายสมคิด สิริวัฒนากุล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฯ กระผมขอเรียนแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้ 
นายก อบต.   ทราบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำซึ่งเป็นโครงการในปีงบประมาณ   

2565  จะได้นำเสนอเข้าสภาในครั้งต่อไปในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ฝาก
นำเข้าวาระการประชุมครั้งต่อไปด้วยครับ   และขอขอบคุณนายช่างโยธาของ
เราทีท่ำหน้าที่เป็นช่างผู้ควบคุมงานที่ได้มีความเที่ยงตรงการควบคุมงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานในการก่อสร้าง วัสดุในการดำเนินการโครงการ การลงหิน
คลุกต้องให้ได้มาตรฐานตามโครงการฯ ตามแบบแปลนที่กำหนด  และช่วงนี้ 
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กำลังรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางฝ่าย
บริหารก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แต่ละจุด ไปเช่นถนนทางหมู่ที่ 5 
หมู่ 10 และหมู่ท่ี 8   ซึ่งได้ดำเนินการช่วยกันหาทางออกและสรุปหาทางออก
ให้ได้แล้วเดี๋ยวจะรีบดำเนินการ 

นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์   สอบถามเรื่องโครงการน้ำประปาสะอาด อยากให้นำบรรจุไว้ในแผนฯ และขอ 
สอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 

นายสมคิด สิริวัฒนากุล  ตอนนี้เรื่องแผนฯ เอาไว้ก่อนไว้เดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงทบทวน เพิ่มเติมแผนฯ 
นายก อบต.ฯ    อีกครั้ง หากโครงการไหนที่เราจะดำเนินการมันไม่มีในแผนฯ เราก็ไม่สามารถ 

ดำเนินการได้  ส่วนเรื่องฝายกั้นน้ำ ฯ มันเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม เราสามารถดำเนินการทันอยู่ แตข่ณะนี้มีปริมาณน้ำมาก เราไม่
สามารถดำเนินการได้ เอาไวปริมาณน้ำลดลงหรือช่วงทีเ่ก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ 
คิดว่าจะสามารถดำเนินการได้    

นายสุวิทย์  สิริวัฒนากุล   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ผมอยากเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2   ของ เกี่ยวกับสวัสดิการ ผลตอบแทนของ อปพร.ประจำตำบล  อยากให้มีการ 

จัดตั้งศนูย์  ทบทวนสวัสดิการ  เงินเดือน ของ อปพร. อีกครั้ง  ครับ 
นางสาวพัชรา แก้วจันทร์   เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร ทางสำนักปลัดก็ได้คุยกันถึงเรื่อง อปพ. นัก
ทรพัยากรบุคลล    ประจำตำบลของเราอยู่ ว่าจะมีการทบทวน สมาชิกท่ีมีอยู่ทั้งหมด ว่ามีอยู่ 

ประมาณเท่าไหร่ ส่วนการจัดตั้งศูนย์ ฯ ทางเราก็มีอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของ 
สวัสดิการ นั้น ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติ
หน้าที่ ส่วนคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนั้น ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ทางเราก็ไม่สามาร
ทีจ่ะไปไล่เขาออกไม่ได้ นอกจากว่าเขาจะต้องมาเขียนใบลาออกจากการเป็น
สมาชิกฯ  ส่วนเรื่องของประกันชีวิตทางเราก็ดำเนินการต่อสัญญาให้ทุกครั้ง  
แตใ่นช่วงนี้ขอศึกษาดูระเบียบเพ่ิมเติมก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

นายประมวล  เกตุนอก  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สอบถามเรื่องถนนทางเข้าวัดบ้านโนน 
ส.อบต. หมู่ 8    มะเฟือง ได้ชำรุดเสื่อมสภาพ เนื่องจากสภาพถนนได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 

หลายปีทำพ้ืนผิวถนนจราจรเกิดชำรุดผุพัง อยากให้ดำเนินการช่วยเหลือเพ่ือ
ประชาชนได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย 

ประธานสภาฯ    เรียนทา่นประมวล  เกตุนอก  ขอให้ดำเนินการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งขอความ 
ช่วยเหลืองบประมาณมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือที่จะได้ประสาน
ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป 

ประธานสภาฯ    ในวาระอ่ืน  ๆ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ หากไม่ไม่ขอ 
เชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงและนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้ครับ  
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เลขานุการสภาฯ    ดิฉันได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งทั้ง  
3 ท่าน สรุปว่า ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือประชุมพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในวันจันทร์ที ่ 22  สิงหาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  และในวันนี้หลังจากเลิกประชุม 
สภาฯ แล้ว  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมต่อเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   และเลขานุการฯ  ในเวลา  10.30 น  
ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารทราบ  

                                         ปิดประชุม    10.20   น.     
  
              ลงชื่อ                            ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นางสาวภิรมยา   เอกตะคุ) 
            เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
      ลงชื่อ                             ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายบุญรัก       นาดี) 
           ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  

   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ ่สมัยสามัญที่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2565   เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2565  ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุม  ในวันที่  25  สิงหาคม พ.ศ. 
2565  
  
                                    ลงชื่อ        กรรมการ 
                                                    (นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ ์)    
                                          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4       
                        
     ลงชื่อ        กรรมการ 
                                     (นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ) 
                                                                สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
 

ลงชื่อ.        กรรมการ 
                                                                  (นายสัญญา  บุญยัง)                  
                                                                 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 
                         ขอให้เลขานุการสภาฯ นำสำเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ มีมติ
รับรองรายงานการประชุม  เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว  ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ 
   

                            ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบ 
                                                            (นายบุญรัก   นาดี) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
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