
 
 

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที ่ 10  สิงหาคม  2565 
เวลา 09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

 
    ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -   

สกุล 
ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิวัตน์  ชัยด ี ประธานสภาฯ นิวัตน์  ชัยด ี  
2 นางอภัญญา  เล่ห์กล รองประธานสภาฯ อภัญญา  เล่ห์กล  
3 นายสำอาง  ตุมา สมาชิกสภา เขต 1 สำอาง  ตุมา  
4 นายไพรบูรณ์ คำภาเกะ สมาชิกสภา เขต 2 ไพรบูรณ์ คำภาเกะ  
5 นายอิทธิวัตร  หล้าโคตร สมาชิกสภา เขต 3 อิทธิวัตร  หล้าโคตร  
6 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิกสภา เขต 4 วิโรจน์  ขาวพา   
7 นายบุญถม  พรมแสน สมาชิกสภา เขต 5 บุญถม  พรมแสน   
8 นางคำจันทร์  แสนสุข สมาชิกสภา เขต 6 คำจันทร์  แสนสุข   
9 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิกสภา เขต 7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  

10 นายสายัญ  กลิ่นจุ้ย สมาชิกสภา เขต 8 สายัญ  กลิ่นจุ้ย   
11 นายธเนศวร์  สุขประเสริฐ สมาชิกสภา เขต 9 ธเนศวร์ สุขประเสริฐ  
12 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิกสภา เขต 10 ชัยเดช  สาระภ ี  
13 นายเกรียงไกร  หาญคำ สมาชิกสภา เขต 12 เกรียงไกร หาญคำ   
14 นายปุ่น มะธิปิไข สมาชิกสภา เขต 14  ปุ่น  มะธิปิไข   
15 นายเกษม  ศรีลำดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีลำดวน   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 ว่าท่ี ร.ต. นิพนธ์ ศิริวรประสาท นายก อบต. นิพนธ์ ศิริวระประสาท  
2 นายบัว  ก้านคำ รองนายก อบต. บัว  ก้านคำ  
3 นายวัชระ  พิศาลา รองนายก อบต. วัชระ  พิศาลา  
4 น.ส.ปันฑิตาพร  สุดน้อย เลขานุการนายก อบต. ปันฑิตาพร  สุดน้อย  
5 นายพฤษภพ  เกดิศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
6 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าสำนักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
7 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร อิสระกูล  
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ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
8 น.ส.อรอนงค์ ศิริโชต ิ ผู้อำนวยการกองคลัง อรอนงค์ ศิริโชติ  
9 น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ ชำนาญงาน สิรินันท์  นันตื้อ  

10 พ.จ.ต. ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต นักวเคระห์ฯ ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต  

 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประจำทีป่ระชุม  นายนิวัตน์  ชัยดี  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโจดหนองแก  เป็นประธานที่ประชุม ได้นำจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย   

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 
 

ประธานสภา เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ฝ่ายบริหาร ท่านปลัดและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ซึ่ง
จะมีเรื่องชี้แจงหลายเรื่อง อันดับแรกจะเป็นการมอบรางวัลการประกวดการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เชิญท่านเลขานุการสภา ดำเนินการครับ 

เลขานุการสภา สำหรับการมอบรางวัลการประกวดการควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2565 เนื่องที่ผ่าน
มา ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล
โจดหนองแก เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดประกวดหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
โดยแบ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และหมู่บ้านขนาดเล็ก มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 หมู่บ้านขนาดใหญ่  8   หมู่บ้าน  ได้รับรางวัลคือ 
- รางวัลที่  1  เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมใบประกาศ คือ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 
- รางวัลที่  2  เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบประกาศ คอื บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 
- รางวัลที่  3  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศ คือ บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 

 

หมู่บ้านขนาดเล็ก  6  หมู่บ้าน ได้รับรางวัล คือ 
- รางวัลที่  1  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศ คือ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 
- รางวัลที่  2  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศ คือ บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 
- รางวัลที่  3  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศ คือ บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 

 

และนอกจากนี้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะได้รับใบประกาศ จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจด
หนองแก โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ศิริวรประสาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจด
หนองแก (รับมอบรางวัลและใบประกาศ เป็นอันเสร็จพิธี) 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่  4  กรกฎาคม  2565) 

ประธานสภา ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ที่ผ่านมา ขอให้ท่านเลขานุการสภา ได้
ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดครับ 
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เลขานุการสภา สมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  

- พิจารณาโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น รับโอนเป็นรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ 
สภาของเราได้มีมติรับโอนแล้ว   

- การขออนุมัติสภาโอนเพ่ิมงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หมวด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์แบบ ALL IN ONE จำนวน 2 เครื่อง เป็น
แบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง  สภาได้อนุมัติแล้ว 

- การต่อทะเบียนรถยนต์ที่ใช้เก็บขนขยะมูลฝอยคันแรก ทะเบียน 84-4912 ขอนแก่น 
หมายเลขพัสดุ 005-54-002 เป็นรถยนต์เอนกประสงค์ สภาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
ครับ 

ประธานสภา มีท่านใดได้อ่านรายงานบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 แล้ว มีความเห็น
และจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ/ไม่ม ี
ประธานสภา หากไม่มีท่านใดสงสัย หรือซักถาม ผมขอมติเห็นชอบรายงานบันทึกการประชุมสภา สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม 2565 ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง 
ประธานสภา ท่านใดไม่เห็นชอบรายงานบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เมื่อวันที่  4  

กรกฎาคม 2565 ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม ไม่มี / งดออกเสียง  2  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในวาระแรกขั้น
รับหลักการเร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ข้อ 47 

  โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 54,500,000 บาท 
- ดำเนินการแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 
- อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566  
- ลงมติ/แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 

ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้ขอให้ท่านผู้บริหารได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566 
นายวัชระ พิศาลา กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกเขต กระผม นายวัชระ พิศาลา รองนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโจด
หนองแก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนอง
แกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่ านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้  

 
 
 



-4- 
 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่  1  สิงหาคม  2565 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จำนวน  56,695,848.08  บาท 
1.1.2  เงินสะสม  จำนวน  56,091,244.03  บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  21,150,028.23  บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  1  โครงการ 
    จำนวน            3,620.00  บาท 
1.1.5  รายการกันเงินไว้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  4  โครงการ 
    จำนวน          56,239.00  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1  รายรับจริง จำนวน  52,743,887.51  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร     จำนวน    91,784.46  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน  265,434.80  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน  194,666.67  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน             0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน  166,500.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จำนวน             0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร           จำนวน 24,527,643.48 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน           จำนวน 27,497,858.10 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์         3,412,352.00  บาท 
2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน  44,384,389.68 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง      จำนวน 15,132,469.00 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน 13,519,978.00 บาท 
 งบดำเนินงาน     จำนวน   8,225,347.16 บาท 
 งบลงทุน      จำนวน   4,629,990.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จำนวน   2,876,605.52 บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   898,352.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน  2,834,000.00 บาท 

 

งบประมาณรายรับประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร     จำนวน     333,000.00  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน     249,000.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน     400,000.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน     180,000.00  บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง    จำนวน  1,162,000.00 บาท 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน  24,920,000.00  บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน   จำนวน  28,418,000.00  บาท 

 

รวมรายรับรายรับ ปี 2566  ทั้งสิ้น  จำนวน  54,500,000.00  บาท 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2566  มีรายละเอียดดังนี้ 
 งบกลาง     จำนวน  17,158,860.00  บาท 
 งบบุคลากร    จำนวน  17,443,340.00  บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน  11,684,700.00  บาท 
 งบลงทุน     จำนวน    3,572,700.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน    4,640,400.00  บาท 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ   จำนวน  54,500,000.00  บาท 

 

รายจ่ายตามแผนงานในด้านต่าง ๆ  
 ด้านบริหารทั่วไป 
   แผนงานบริหารทั่วไป   จำนวน 13,561,500.00  บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน   1,108,840.00  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา   จำนวน  8,563,540.00  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข   จำนวน  1,742,320.00  บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  จำนวน     963,040.00  บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน   จำนวน  3,965,720.00  บาท 
   แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน จำนวน      735,000.00  บาท 
   แผนงานศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ จำนวน     515,000.00  บาท 

ด้านเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน  5,582,860.00  บาท 
   แผนงานการเกษตร   จำนวน     513,320.00  บาท  
 ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
   แผนงานงบกลาง   จำนวน 17,158,860.00  บาท 
 รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  จำนวน 54,500,000.00 บาท 

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจ
ตามความในพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก และโดยอนุมัติของนายอำเภอพล .  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายก อบต. ต่อไปผมจะมอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งหมด 

จนท.ประมาณ สำหรับรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติที่ได้ส่งให้สมาชิกได้
พิจารณาจะมีอยู่สองส่วนด้วยกัน  ส่วนแรกจะเป็นสรุปรายการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ โดย
จะแสดงแยกเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด เพ่ือให้สมาชิกสามารถพิจารณาได้รวดเร็วและเข้าใจง่าย  
ส่วนที่สองเป็นร่างฉบับสมบูรณ์ซึ่งจัดทำผ่านระบบอีลาแอส (e-LAAS)  ซึ่งเป็นระบบการบัญชี
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดทุกรายการ  
ดังนั้นหากรายงการใดที่สมาชิกไม่เข้าใจก็สามารถตรวจสอบในส่วนที่สองนี้ได้  ก่อนที่ผมจะ
ชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมดผมแจ้งในที่ประชุมว่า ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  2565 ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามหนังสือที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
- หนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว4657  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  (เจ้าหน้าที่
งบประมาณดำเนินการชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 และหมายเลข 2) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา ต่อไปจะเป็นการเปิดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้อภิปรายและ

สอบถาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการในวาระแรก ก่อนจะขอมติ เชิญสมาชิกสภาครับ 

นายสำอาง ตุมา กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาทุกเขต กระผมนายสำอาง ตุมา สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่  1 ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงมาท้ังหมด ผมเห็นสมควรถูกต้องแล้ว  

ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ 
ที่ประชุม รับทราบ/ไม่มี 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ต่อไปผมจะขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก วาระแรก ขั้นรับหลักการร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขั้น
รับร่างหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยก
มือครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง 
ประธานสภา ท่านใดไม่เห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม ไม่มี/งดออกเสียง  2  เสียง  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติผมจะให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน

นำเสนอว่าเราจะกำหนดคณะกรรมการแปรญัตติได้ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
เลขาสภาฯ - ใน การด ำเนิ น การตั้ งคณ ะกรรมการแป รญั ตติ นั้ น จะต้ อ ง เป็ น ไป ต าม ระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 , 105  เราจะขอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  3 คน แต่ไม่เกิน 7 
คน ครับ หากต้องยื่นแปรญัตติให้ยื่นภายในวันที่  11 – 13  สิงหาคม  2565  จากเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น.  หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องประชุมพิจารณาในวันที่ 
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  15  สิงหาคม  2565 และยื่นเสนอต่อประธานสภาภายในวันที่  16  สิงหาคม  2565 

หลังจากประธานสภาได้พิจารณาแล้วต้องแจ้งสมาชิกสภาฯ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการ
ประชุม แต่ตอนนี้ทางสภาได้กำหนดวันประชุมแล้วคือวันที่  19  สิงหาคม  2565  เวลา 
ประธานสภา  - ครับ เชิญสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ  
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 

ประธานสภา  เชิญสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ  
นายสำอาง ตุมา ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติเป็น 5 ท่าน และมีระยะเวลาในการแปรญัตติ  3  วัน 
ประธานสภา มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการแปรญัตติ  5 ท่าน และมีระยะเวลาทำงาน  3  วัน ก่อนจะยื่นให้

ประธานสภายื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เลขานุการสภา ผมขออธิบายเพ่ิมเติมน่ะครับ ว่าการแปรญัตติต้องกำหนดเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง การ

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติของเราได้ 5 คน หลักการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
เสนอ 1 คน ต้องมีผู้รับรองในการเสนอ 2 คน จนกว่าจะครบ 5 คน หลังจากนั้น เลขานุการ
สภาต้องนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ ง 5 คน เพ่ือทำการคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และหลังจากที่คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ทำงานครบ 24 ชั่วโมงแล้วต้องรายงานผลต่อประธานสภาและผู้บริหารต่อไป และ
การประชุมครั้งต่อไปเรียกประชุมในวันศุกร์ที่ 19  สิงหาคม  2565 เชิญสมาชิกสภาทุกเขต
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ 

นายไพรบูรณ์ คำภาเกะ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกเขต กระผมนายไพรบูรณ์ คำภา
เกะ สมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอท่านสำอาง ตุมา สมาชิกสภาเขต 1 ครับ ผู้รับรอง 1. นาย
อิทธิวัตร หล้าโคตร สมาชิกสภาเขต 3  2. นางคำจันทร์ แสนสุข สมาชิกสภาเขต 6 

นางคำจันทร์ แสนสุข ดิฉันขอเสนอ นายบุญถม  พรมแสน สมาชิกสภาเขต 5  ผู้รับรอง 1. นายไพรบูรณ์  คำภาเกะ 
2. นายธเนศวร์  สุขประเสริฐ 

นายชัยเดช สาระภี ผมขอเสนอ นายปุ่น  มะธิปิไข   สมาชิกสภาเขต 14   ผู้รับรอง   1.  นายจิรวัฒน์   ข่าขันมาลี 
2. นายสายัญ  กลิ่นจุ้ย 

นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี ผมขอเสนอ  นายชัยเดช   สาระภี  สมาชิกสภาเขต 10   ผู้รับรอง  1. นายเกรียงไกร  หาญคำ 
2. นายวิโรจน์  ขาวพา 

นายสำอาง  ตุมา ผมขอเสนอ  นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิกสภาเขต 7  ผู้รับรอง   1.  นายชัยเดช   สาระภี 
2. นายปุ่น  มะธิปิไข 

ที่ประชุม รับทราบ 
เลขาสภาฯ ครับ เป็นอันว่าเราได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน พร้อมผู้รับรองเสร็จ

เรียบร้อยแล้วครับผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันนี้ หลังจากการประชุมสภาฯ
เสร็จแล้ว เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รองประธานฯ และเลขานุการหากท่าน
ใดมีความประสงค์จะแปรญัตติ ให้ขอแบบยื่นแปรญัตติได้ที่เลขานุการสภาฯ และท่านสามารถ
ยื่นคำร้องขอแปรญัตติได้ในวันที่ 11 - 13  สิงหาคม 2565  ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 
น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หลังจากนั้นจะได้ยื่นเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับประธานสภา และประธานสภาจะ 
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ได้นำร่างข้อบัญญัติที่หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติแล้วจะได้นำเข้าที่ประชุมในวันที่  19  
สิงหาคม  2565  เพ่ือพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3    

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระ  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา  วาระนี้ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้สอบถาม หรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ ครับ 
นายก อบต. ผมขอชี้แจงเรื่องการซ่อมแซมถนนหลังร้านอาหารเต็กกอ ตอนนี้ ผมได้ เข้าไปคุยกับ

นายกเทศมนตรีเมือง เมืองพล เพ่ือหารือด้านงบประมาณท่ีจะซ่อมแซม และได้รับเรื่องจากทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าได้นำเรื่องเข้าไปในแผนปี 2566 แล้ว แต่ระหว่างรองบประมาณ
ได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอาหินคลุกลงไปแล้วใช้การได้ชั่วคราวซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
ตำบลโจดหนองแก 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา -  ครับวันนี้เราได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ทำหน้าที่ของ

ตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว  สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัย
สามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565  เราจะประชุมในวันที่  19  สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  

  
 

 ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 

          (ลงชื่อ     สิรินันท์  นันตื้อ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางสาวสิรินนัท์  นันตื้อ) 
              เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

 
 
 
              ตรวจสอบแล้ว 
                                      (ลงชื่อ)   อภัญญา  เล่ห์กล    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางอภัญญา  เล่ห์กล) 
                               รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก                                                                                                              

 
 
 
     (ลงชื่อ)  อิทธิวัตร หล้าโคตร    กรรมการ                         (ลงชื่อ) สำอาง  ตุมา   กรรมการ 
             (นายอิทธิวัตร  หล้าโคตร)                                         (นายสำอาง  ตุมา) 
               สมาชิกสภา เขต  3                                              สมาชิกสภา เขต 1  
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                                 (ลงชื่อ)       เกษม   ศรีลำดวน      ผู้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายเกษม  ศรีลำดวน) 
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
 
 
 

      (ลงชื่อ)     นวิัตน์   ชัยด ี  ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายนิวัตน์  ชัยดี) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


