
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสมัย  มาดวง  กรรมการแปรญัตติฯ นายสมัย  มาดวง   
2 นายสง่า  ใจเอ้ือ กรรมการแปรญัตติฯ นายสง่า  ใจเอ้ือ  
3 นายไสว  โนรี กรรมการแปรญัตติฯ นายไสว  โนรี  
4 นายปัญญา  ช่างทอง กรรมการแปรญัตติฯ นายปัญญา  ช่างทอง  
5 นายหน่อย  เงินอาจ  กรรมการแปรญัตติฯ นายหน่อย  เงินอาจ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสง่า  ใจเอ้ือ เลขานุการสภาฯ นายสง่า  ใจเอ้ือ  
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายสง่า  ใจเอื้อ  เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญนายปัญญา  ช่างทอง  
ต าแหน่ง กรรมการแปรญัตติฯ ผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชั่วคราว 
  นายสง่า  ใจเอ้ือ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 เลขานุการฯ สภา ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น

 หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือก
 ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ  ในการประชุม
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
 กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม  

  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
 ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด  

  การนัดประชุมครั้งแรก ในวันนี้ เพ่ือด าเนินการให้คณะกรรมการแปรญัตติของสภา 
 อบต.หนองคล้า ที่ได้รับแต่งตั้งมา ได้พิจารณาเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ 
 ตามระเบียบข้อบังคับก าหนดไว้ ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการประชุม
 คณะกรรมการแปรญัตติของสภา อบต.หนองคล้า  

  1. การเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติของสภา อบต .หนองคล้า 
  ขอเชิญกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมฯ ด าเนินการเลือกประธานกรรมการแปรญัตติฯ

 ของสภา อบต.หนองคล้า ขอเชิญเสนอ  
นายสง่า  ใจเอ้ือ  ขอเสนอ นายสมัย  มาดวง กรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
เลขานุการสภาฯ   
นายปัญญา  ช่างทอง  รับรอง   
คก.แปรญัตติคนที่ 4 
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นายไสว  โนรี  รับรอง  
คก.แปรญัตติคนที่ 3 

 
นายปัญญา  ช่างทอง มีกรรมการแปรญัตติท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ ขอเชิญได้  
ประธานฯ ชั่วคราว ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก เป็นอันว่า ผลการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ของสภา อบต.หนองคล้า คือ นายสมัย  มาดวง เรียบร้อยแล้ว  
  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติเข้าประจ าที่ และด าเนินการคัดเลือก  
  เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบต่อไป  
นายสมัย  มาดวง  ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมที่ไว้วางใจคัดเลือกให้เป็นประธาน  
ประธานแปรญัตติฯ กรรมการแปรญัตติ จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้เป็นไปตาม

 ระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด ให้เรียบร้อย  
   
นายสมัย  มาดวง  2. การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตต ิ
   ประธานฯ  ขอเชิญกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมฯ ด าเนินการเลือกเลขานุการกรรมการแปร

 ญัตติของสภา อบต.หนองคล้า ขอเชิญเสนอได้  
นายปัญญา  ช่างทอง ขอเสนอนายสง่า  ใจเอ้ือ กรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
คก.แปรญัตติคนที่ 4 
นายไสว  โนรี  รับรอง  
คก.แปรญัตติคนที่ 3 
นายหน่อย  เงินอาจ รับรอง  
คก.แปรญัตติคนที่ 5 
 
นายสมัย  มาดวง  จะมีกรรมการแปรญัตติท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ ขอเชิญได้  
   ประธานฯ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก เป็นอันว่า ผลการเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตติของสภา 

 อบต.หนองคล้า คือ นายสง่า  ใจเอ้ือ เรียบร้อยแล้ว  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ประธานฯ  ตามที่สภา อบต.หนองคล้า ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติได้เป็นเวลา 3 วัน 

 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ  
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม  
  2560 และส่งให้ประธานสภา อบต.หนองคล้าในวันที่ 10 สิงหาคม 25 60 เพ่ือ 
  น าเสนอต่อสภา อบต.หนองคล้า ในวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณา  
  ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไปนั้น  
  - ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  พ.ศ.2561 ไปพิจารณาอย่างละเอียดทุกข้อ ในระหว่างรอผู้มาเสนอค าแปรญัตติ  
  ตามก าหนดวันเวลาที่ก าหนดไว้ และนัดให้มาประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ 10  
                             สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
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  เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2561 ต่อไป  
  - เมื่อถึงวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายยื่นเสนอค าแปรญัตติ  
  ประธานฯ จะแจ้งให้กรรมการแปรญัตติและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่

 ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาประชุม ว่ามีหรือไม่มีผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติหรือไม่อย่างไร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร
 ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
 ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาประชุม  

นายสมัย  มาดวง  - จากเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจะมีกรรมการแปรญัตติท่านใด จะสอบถาม  
    ประธานฯ       หรือทักท้วงในเรื่องใด   ขอเชิญได้ 
  - ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุม

 คณะกรรมการแปรญัตติรับทราบเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  
  - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
  - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
นายสมัย  มาดวง  จะมีกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมฯ จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็น  
   ประธานฯ  ประโยชน์ในการประชุมพิจารณาแปรญัตติ หรือไม่ ขอเชิญได้ 
  ถ้าไม่มี กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและนัด  
  ให้มาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม  
  2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองคล้า  
ปิดประชุมเวลา 10.00 น . 
 
                         ลงชื่อ      นายสง่า  ใจเอ้ือ ผู้จดรายงานการประชุม  

(นายสง่า  ใจเอ้ือ) 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 
                         ลงชื่อ     นายสมัย  มาดวง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมัย  มาดวง) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสมัย  มาดวง  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ นายสมัย  มาดวง   
2 นายไสว  โนรี กรรมการแปรญัตติฯ นายไสว  โนรี  
3 นายปัญญา  ช่างทอง กรรมการแปรญัตติฯ นายปัญญา  ช่างทอง  
4 นายหน่อย  เงินอาจ  กรรมการแปรญัตติฯ นายหน่อย  เงินอาจ  
5 นายสง่า  ใจเอ้ือ เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ นายสง่า  ใจเอ้ือ  

 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นาย สมัย  มาดวง  ต าแหน่ง ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ได้เปิด
ประชุมฯ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมัย  มาดวง           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ประธานแปรญัตติฯ        ข้อ 49 วรรคสอง ข้อ 59 และข้อ 60 การขอแปรญัตติให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
                               สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ  
                               ล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ 
                               แปรญัตติได ้
                                - กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 2 คน 
  - การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะท าได้โดยเฉพาะขอลดรายจ่าย  หรือการ 
    ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง   

  เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ (2 คน) 
    - ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ 
      ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร 
      ท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 

ที่ประชุม                    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
นายสมัย  มาดวง  ขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 1  
ประธานฯ   เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560  
ที่ประชุม                    มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ 
 ที่ 5 สิงหาคม 2560 โดยการยกมือ 
 



รับรองรายงานการประชุม จ านวน 4    เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม    จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1   เสียง   

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                               -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                             
นายสมัย  มาดวง          ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
ประธานแปรญัตติฯ       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 
                             และมีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินั้น ข้าพเจ้าได้แจ้งหนังสือต่อผู้บริหารและ 

สมาชิกสภา อบต.หนองคล้า เพ่ือเชิญมาให้ชี้แจงในการแปรญัตติฯ แล้วปรากฏว่า เมื่อ
ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 25 61  ปรากฏว่าไม่มี
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองคล้า ท่านใดยื่นค าแปรญัตติฯ และเห็นควรคงร่าง
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 25 61  ตามร่างเดิม เสนอสภา  อบต.หนองคล้า  
พิจารณาในวาระต่อไป 

 
ที่ประชุม                   มีมติเห็นควรคงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ตามร่างเดิม โดยการยกมือ 

รับรองรายงานการประชุม จ านวน  4    เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม    จ านวน   -    เสียง 
งดออกเสียง                 จ านวน  1    เสียง   

 
ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่นๆ  
                                 -ไม่มี- 
 
นายสมัย  มาดวง       ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานแปรญัตติฯ          ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ลงชื่อ           นายสง่า   ใจเอ้ือ     ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นายสง่า   ใจเอ้ือ) 

             เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ 
 
 

ลงชื่อ         นายสมัย  มาดวง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสมัย  มาดวง) 

                                                     ประธานกรรมการแปรญัตตฯิ 
 


