
      รายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

สมัยสามัญ  สมัยที่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓๓    คร้ังท่ี คร้ังท่ี 22  ประจ าปี ประจ าปี ๒๕๒๕๖๖33    

วันวันศุกร์ศุกร์  ที่  ที่  ๑๑44    สิงหาคม  สิงหาคม  ๒๕๒๕๖๖33  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทองณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง  

........................................................... 

ผู้มาประชุม  ต าแหน่ง  

๑. นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

๒. นายสงัด  ช่วยแสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

๓. นายวสันต์  ค าสีสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑ 

๔. นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑ 

๕. นายวันชัย  มะโยธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๒ 

๖. นายสนัด  จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๒ 

๗. นายบุญธรรม  สิงหค์ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๓ 

๘. นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๓ 

๙. นายมณเทียร  โพธิเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๔ 

๑๐. นายดิเรก  ผวิผอ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๕ 

๑๑. นายวิทยา  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๖ 

๑๒. 

13   

นายไกรษร  เทพประเสริฐ 

นายพันธ์  ประเสริฐ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๗ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.7 

๑4. นายประยูร  แก้วน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๘ 

๑5. นายอ านาจ  สายพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๘ 

๑6. นายปิยะพงษ์  ชนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๙ 

๑7. นายมงคล  บัวชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๙ 

๑8. นางอุบลรัตน์  ลเีลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๐ 

19. นายสมพราว  พิลากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๐ 

20. นายประกอบ  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๑ 

๒1. นางประนิดา  เกรงขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๑ 

๒2. นายช านาญ  ภาระจ่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

   

   

                                                           ผูไ้ม่มา... 



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม    

 -ไม่มี-  

 

 1. นายพันธ์  ประเสริฐ               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๗ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ต าแหน่ง  

๑. นายธีระยุทธ  กุลจันทะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๒. นายฤทธิ์  พลิากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๓. นายไชยา  ลาดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

นายเปรม  ทองยศ 

นายพิจักษณา  พรมณี       

นายวัฒชระ  นาทา              

นางปราณี  จริกิจเดโชกุล 

นายณัฐพล  แถววงษ์ 

น.ส.อัญชลี  ทองยศ 

เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

หัวหนา้ส านักปลัด ฯ 

ผอ.กองช่าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                

ผูช่้วยนักวิเคราะห์ ฯ 

ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ครบองค์ประชุม  นายช านาญ 

ภาระจ่า  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้อง

ประชุม  พร้อมทั้งเชิญ  นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่

ประธานในที่ประชุม  และกล่าวเปิดประชุมสภา ฯ 

ระเบียบวาระที่ 1 

 

เรื่อง  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ประธาน ฯ  แจ้งเพื่อทราบ 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

 

มติที่ประชุม 

- เรียนคณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  วันนี้เป็น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

2563  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕63  มีผู้เข้าประชุม  21  คน ซึ่งลา  - คน และไม่

มาประชุม  -  คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม 

- รับทราบ 

 

 

                                                                                /ระเบียบวาระ...                                      



                                                                                                 ๓ 

                                                                                                     

  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง        

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๓ 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

นายบุญเต็ง  ชัยจันทร์หอม 

(สมาชิกสภา ม.1ฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอ านาจ  สายพรม 

(สมาชิกสภา  ม. 8ฯ) 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

 

 

 

เรื่องกระทู้ถาม 

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด  จะกระทู้ถามหรือไม ่ 

 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ท่าน  กระผมนายบุญเต็ง  ชัยจันทร์หอม  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทอง  หมู่ที่  1  กระผมขอสอบถามคณะผู้บริหาร  โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   

     1.  โครงการปรับปรุงซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเคารพบ้านคู   

     2.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากประตูโรงเรียน-เมรุวัดบ้านคูหมู่ที่  1 

     3. โครงการถนนก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายแยกข้างวัด-บล็อก 

         คอนเวิรส์)  

คณะผู้บริหารได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว  เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ

แล้ว  กระผมกลัวงบประมาณจะตกไป  ขอให้ผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดด้วย 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ท่าน  กระผมนายอ านาจ  สายพรม  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

หมู่ที่  8    สอบถามการด าเนินงานโครงการทั้งหมดจ านวน  15  หมู่บ้าน  ได้

ด าเนินการถึงไหน  และกระผมได้ท าหนังสือแจ้งขอรถกระเช้าให้มาตัดกิ่งไม้  และ

ถนนขาดช่วงนาตู้วิเชียร  -  นาตู้จ้ า  เนื่องจากฤดูฝนน้ ากัดเซาะ  อยากจะ

สอบถามผู้บริหารได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว 

 

- ขอเชญิผูบ้ริหารช้ีแจง 

 

 

 

/นายธีระยุทธ... 

 



 

 

นายธีระยุทธ   กุลจันทะ 

(นายก อบต.โนนทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสนัด  จันทรา 

(สมาชิกสภาฯ ม.2) 
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ตอบ   นายบุญเต็ง  ชัยจันทร์หอม  โครงการปรับปรุงซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดเครพบ้านคู และ โครงการถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายแยกข้าง

วัด-บล็อกคอนเวิร์ส) ตอนนี้ได้ด าเนินการท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว  และผู้รับจ้าง

ได้แจ้งเข้าด าเนินการแล้ว   ส่วนโครงการขยายเขตไฟฟ้ าแรงต่ าจากประตู

โรงเรียน-เมรุวัดบ้านคู  หมู่ที่  1  เจา้หน้าที่ได้ท าหนังสือไปยังส านักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านผือ  เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านผือออกมา

ประมาณการภายใน  30  กันยายน  2563  นี้  จากนั้นทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทองจะได้โอนเงินอุดหนุนไฟฟ้าต่อไป 

ตอบ  นายอ านาจ  สายพรม  หมู่ที่  8  โครงการทั้ง  15  หมู่บ้าน  ได้ด าเนินการ

ไปแล้วก็มีบางส่วน  และที่ยังไม่ได้ด าเนินการบางส่วนอยู่ระหว่าประมาณการอยู่ 

-  การขอใช้รถกระเช้า  เพื่อตัดกิ่งไม้  กระผมขอชี้แจ้งว่า  เนื่องจากช่วงนี้

เป็น ช่วงฤดูฝน  ไฟฟ้ าส่องสว่างของแต่ละหมู่บ้ านช ารุดต้องออก

ด าเนินการซ่อมแซมตามล าดับที่ได้มีหนังสอืขอซ่อมแซมไฟฟ้าเข้ามา  เมื่อ

ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าเสร็จกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกด าเนินการตัด

กิ่งไม้ให ้

- ถนนสายนาตู้วิเชียร  -  นาตู้จ้ า กระผมจะกองช่างออกส ารวจใหม่เนื่อง

สันฝายกั้นน้ าสูงเกินไปเวลาน้ ามาท าให้น้ าเซาะ และใหก้องช่างส ารวจเพื่อ

แก้ไขปัญหาด าเนินการเสรมิคันดินขัน้ใหม่ 

 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทุกท่าน  กระผมนายสนัด  จันทรา  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทอง  หมู่ที่   2  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองได้ด าเนินการ

ก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์สบ้านดงหมู่ที่  2  นั้น  เนื่องจากฤดูฝน  น้ าไหลหลากท าให้

ถนนขาด  และท าให้บล็อกคอนเวิร์สทรุดตัวลง  และถนนล าเลียงการเกษตรท า

เสร็จพายุเข้ายังไม่ได้ท าการบดอัด  กระผมขอให้ผู้บริหารด าเนินการซ่อมแซมให้

ด้วยครับ 

 

 

/นายอ านาจ... 



 

 

นายอ านาจ  สายพรม 

(สมาชิกสภา  ม.8) 

 

 

 

 

 

 

นายบุญธรรม  สิงหค์ า 

(สมาชิกสภาฯ  หมู ่ 3) 

 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

นายธีระยุทธ   กุลจันทะ 

(นายก อบต.โนนทอง) 
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- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ท่าน  กระผมนายอ านาจ  สายพรม  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

หมู่ที่  8   กระผมขอสอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายข้างวันบ้านดงบัง)  และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  (สายนาตู้สง่า  -  ลานออ้ย)  ได้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 

-  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  (และหอถังประปาพร้อมซัมเมอร์ส)

กระผมขอปรึกษาเรื่องการเจาะบ่อบาดาลเนื่องจากน้ าไม่เพียงพอ  และน้ าเค็ม  

กระผมอยากให้ผู้รับเหมาก่อนลงงานให้สอบถามชาวบ้านก่อนว่าจุดไหนมีที่มีน้ า

เพียงพอและน้ าไม่เค็มก่อนด าเนินการเจาะ 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ท่าน  กระผมนายบุธรรม  สิงห์ค า  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

หมู่ที่  2  กระผมขอสอบถามเกี่ยวการแก้ไขการวางท่อนาตู้เอเนื่องจากน้ าไหล

เซาะ 

- จากการกระทู้ถามขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  กระผม

เชิญคณะผู้บริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองตอบค าถามของ

สมาชิกฯ เชิญครับ 

ตอบ  นายสนัด  จันทรา  สมาชิกสภาฯ  ม.  2  ด าเนินการก่อสร้างบล็อกคอน 

เวิร์สบ้านดง  หมู่ที่  2  นั้น  กระผมจะให้ช่างออกไปส ารวจความเสียหาย  ส่วน

ถนนลูกรังกระผมจะแจ้งผู้รับจ้างให้หาลูกรังมาลงให้ใหม่หลังเดือน  ช่วงเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม  2563  นี้   เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูฝนคงยัง

ด าเนนิการไม่ได้  

ตอบ  นายอ านาจ  สายพรม  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  หมู่ที่  

8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายข้างวันบ้านดงบัง)  และ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายนาตู้สง่า  -  ลานอ้อย)  คง

ด าเนินการยังไม่แลว้เสร็จแต่จะขอกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี 

-  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  (และหอถังประปาพร้อมซัมเมอร์ส)  ใน

การเจาะนั้นเป็นความประสงคข์องชาวบ้าน 

 

 

/ตอบ  นายบุธรรม... 



 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

    ประธานสภาฯ 

นายบุญเต็ง  ชัยจันหอม 

  (สมาชิกสภาฯ  ม.1) 

 

 

 

 

 

 

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 

   (นายก  อบต.) 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ 
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ตอบ  นายบุธรรม  สิงห์ค า  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  หมู่ที่  

3  ที่สอบถามเกี่ยวการแก้ไขการวางท่อนาตู้เอเนื่องจากน้ าไหลเซาะนั้น  กระผม

ได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วโดยการถมปากท่อ  แต่เนื่องจากฝนตกแรงน้ าท่วมไหล

หลากท าให้เกิดความเสียหายอีกกระผมจะให้ช่างออกไปส ารวจและด าเนินการ

แก้ไขใหใ้หม่ 

 

- มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามเพิ่มเติม  อกีหรือไม่  เชญิครับ 

 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ท่าน  กระผมนายบุญเต็ง  ชัยจันทร์หอม  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทอง  หมู่ที่  1  กระผมขอสอบถามถนนสายหลักสายบ้านคู  -  โนนธาตุ  

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญญจรของประชาชนไปมาล าบาก  และหลุมหน้า

บ้านกระผมขนาดใหญ่กระผมเกรงวา่จะเกิดอุบัติเหตุ  อยากใหผู้้บริหารด าเนินการ

ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน  ไม่ทราบว่ามีงบประมาณในการซ่อมแซมในส่วนนี้หรือไม่  

และโครงการก่อบล็อกคอนเวิร์ส  ล าห้วยซีด  หัวฝายบล็อกคอนเวิรส์เกิดการทรุด

ตัวเนื่องจากฝนตกหนัก  ขอให้ผู้บริหารให้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบออกไปส ารวจ 

 

ตอบ  นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม  สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

หมู่ที่   1  ถนนสายหลักสายบ้านคู  -  โนนธาตุ  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

จ านวน  2  เส้น  และได้ท าสัญญากับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.อี.ชี.  (1993)   ไป

เรียบร้อยแล้ว  และผู้รับจ้างได้แจ้งลงงานแล้ว  และกระผมได้ขอผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานีในการใช้เงินเหลือจ่ายเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกับทุหมู่บ้าน
ละ  500,000.-  บาท  ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอยู่  จึง
น าเรียนให้สมาชิกสภาฯทราบเบื้องต้นก่อน  ส่วนหัวฝายบล๊อคคอนเวิรส์เกิดการทรุดตัว
เนื่องจากฝนตกหนักนั้น  กระผมขอให้ท่านได้ท าหนังสือแจ้งเข้ามาเพ่ือจะให้ผู้รับจ้างเข้า
มาด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 

 

- เรื่องกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

/ระเบียบวาระ... 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ 
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เรื่อง  ที่เสนอใหม ่

๕.๑ญัตติ  เรื่อง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 

๒๕๖4 

- วาระที่ ๑ ขั้นพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ ฯ 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- เชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายช านาญ  ภาระจา่ 

(เลขานุการสภา ฯ) 

- เรียนประธานสภา ฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖4  ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น  ๓ วาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิห้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ก็ได้ 

วรรคสาม  ญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา

ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

หรือไม่ หากมีสมาชิกฯประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  ซึ่งวันนี้จะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2564  ต่อจากการประชุมในวันที่ 13  สิงหาคม 

2563 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ / 

(ไม่มี)  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เห็นชอบรับ

หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖4  

หรอืไม่   

มติท่ีประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  (จ านวน  19  เสียง)  รับหลักการร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 (ไม่เห็นชอบ ๐ 

เสียง , งดออกเสียง ๒ คน) 

/นายช านาญ... 
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นายช านาญ  ภาระจา่ 

(เลขานุการสภา ฯ) 

- เรียนประธานสภา ฯ  สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๔)  

 ข้อ ๑๐๓ (๒) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- เชญิสมาชิกสภา ฯ พิจารณาว่าจะเสนอใหค้ณะกรรมการแปรญัตติมีกี่คน  

นายพงศเ์มธต์  ช่วยแสง 

(สมาชิกสภา ฯ) 

- เรียน ประธานสภา ฯ ผมขอเสนอ  จ านวน ๓ คน 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรอืไม่ / ไม่ม ี เมื่อไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

มติท่ีประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (จ านวน  19  เสียง) ให้คัดเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ จ านวน ๓ คน  (ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง , งดออกเสียง ๒ คน) 

 

นายช านาญ  ภาระจา่ 

(เลขานุการสภา ฯ) 

 

- ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอต้องมี

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอไม่

ต้องมีผู้รับรอง 

        การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง

อื่น  และใหน้ าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- เชิญสมาชิกสภา ฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑      

นายบุญธรรม  สิงหค์ า 

(สมาชิกสภา ฯ) 

- เรียนประธานสภา ฯ  กระผม  นายบุญธรรม  สิงห์ค า  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ 3 

ขอเสนอ  นายปิยะพงษ์  ชนะไชย 

ผู้รับรอง ๑. นายพันธ์  ประเสริฐ   

๒. นายดิเรก  ผิวผ่อง 

 

 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (จ านวน  19 เสียง) ให้ นายปิยะพงษ์  ชนะไชย  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ (ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ,งดออกเสียง 2 

คน)  

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- เชิญสมาชิกสภา ฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒  

นายมณเทียร  โพธิเสน      
 (สมาชิกสภา ฯ) 

 - เรียนประธานสภา ฯ  กระผม  นายมณเทียร  โพธิเสน  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ 4 

ขอเสนอ  นายวันชัย  มะโยธี 

ผู้รับรอง 1.นายบุญธรรม  สิงห์ค า 

๒.นายวสันต์  ค าสีสุก 

มติท่ีประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (จ านวน 19 เสียง) ให้ นายวันชัย  มะโยธี  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ (ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ,งดออกเสียง 2 คน) 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- เชิญสมาชิกสภา ฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓  

 

นายประยูร  แก้วน้อย     

(สมาชิกสภา ฯ) 

- เรียนประธานสภา กระผม  นายประยูร  แก้วน้อย  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 8 

ขอเสนอ  นายสนัด  จันทรา 

ผู้รับรอง ๑.นายสมพราว  พิลากุล 

๒.นายมงคล  บัวชม 

มติท่ีประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (จ านวน ๑9 เสียง) ให้ นายสนัด  จันทรา  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ (ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ,งดออกเสียง 2 คน) 

นายช านาญ  ภาระจ่า

(เลขานุการสภา ฯ) 

 

 

 

 

 

 

- ข้อ  ๔๙  วรรคหนึ่ง  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  

ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่น   ส่ง

ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติด้วย 

ข้อ  ๔๕  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด

เดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

/นายสิทธิพงษ์... 



 (ลงช่ือ)........................ ..............................ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                               ( นางปราณี  จริกิจเดโชกลุ ) 

                                                    นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 

(ลงชื่อ).... 
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นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- ขอเชิญสมาชิก ฯ พิจารณาก าหนดวันในการยื่นแปรญัตติ ว่าจะก าหนดกี่วัน 

เวลาใดบ้าง 

นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง 

(สมาชิกสภา ฯ) 

- เรียน ประธานสภา ฯ ผมขอก าหนดวันเวลาในการยื่นแปรญัตติ เป็นวันที่ ๑8   

สิงหาคม  ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ผู้รับรอง - นายสนัด  จันทรา 

- นายวิทยา   นันทะสาร 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ / ไม่มี  เมื่อไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

มติท่ีประชุม 

 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (จ านวน ๑9 เสียง) ให้มีการก าหนดวันเวลาในการ

ยื่นญัตติในวันท่ี ๑8 สิงหาคม  ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- ผมขอก าหนดสถานที่ในการยื่นญัตตเิป็นหอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โนนทอง  และขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมใน  วันอังคารที่  ๑8  

สิงหาคม  ๒๕๖3  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง เวลา 09.

๓๐ น.  เป็นต้นไป  และขอนัดวันประชุมสภา ฯ  ในวาระที่สอง  ขั้นแปรบัญญัติ ฯ  

ในวันพุธที่  19 สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

-  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใด  จะเสนอเรื่องอื่นๆ  อีกหรือไม่/  (ไม่มี)  หากไม่มีเรื่องใดเสนอ

ต่อ  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดประการประชุมสภา  

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563  ครั้งที่  2 / 2563 

มติท่ีประชุม 

 

- รับทราบ 

 ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
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 (ลงชื่อ).......................................................จดตรวจรายงานการประชุม 

         (นายช านาญ  ภาระจ่า) 

                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

         (ลงช่ือ)....................... ................................... 
                            (นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

 

         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

  (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ 

                 (นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง) 

                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

    

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

                    (นายอ านาจ  สายพรม) 

                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

  (นายบุญเต็ง  ไชยจันทร์หอม) 

                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 


