
                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ที่  สป (งานกิจการสภา) 6/2563   วันที่  9  สิงหาคม 2563   
เร่ือง    รายงานผู้ยื่นค าแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี  6,7,8 สิงหาคม 2563 

เรียน    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ไว้ระหว่างวันที่  6,7,8  สิงหาคม  2563  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ได้มายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ       
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น 

  ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่  6 ถึงวันที่  8  สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นขอเสนอค าแปรญัตติ  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
           ........................................ 
         ( นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร ) 
             เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

 

               -รับทราบ 

 

     ................................................... 
     ( นางญาณัจฉรา   จิตรซื่อตรง ) 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

ที ่ ลบ 78201/ว 45                                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
              เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสุระนารายณ์ 
                                                                                อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15190 

                                                                 9   สิงหาคม  2563 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมพิจารณา แปรญัตติ ครั้งที่ 1/2563                

เรียน  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุม    จ านวน    1    ชุด 

  ตามที่ มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2564  ได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าเสนอขอแปรญัตติไว้ 
ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2563 ไว้แล้วนั้น และมติประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 ให้ความเห็นชอบ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เห็นชอบให้นัดเวลาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ผู้ที่ยื่น
เสนอขอแปรญัตติ มาชี้แจง ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 11.00 น. อีกทั้ง
เห็นชอบนัดเวลาให้คณะผู้บริหาร ผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ มาชื้แจง ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ระหว่าง
เวลา 13.00 ถึง 14.30 น. นั้น   

  เพ่ือให้การพิจารณาแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 
เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย จึงขอเชิญท่านเข้ารอรับฟังค าชี้แจงของสมาชิกสภา และรอรับฟังค าชี้แจง
ของคณะผู้บริหาร ตามก าหนดเวลา และเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564  ในวันที่ 10 สิงหาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 ( นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง) 
                                                    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
โทรศัพท์  ๐-3677-6008  โทรสาร   0-3677-6009 



เว็ปไซต์  www.nasom.go.th 
ใบเซนรับหนังสือ ที่ ลบ 78201/ว           ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 
ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

(เกี่ยวข้อง เช่น 
เป็นบุตร,สามี,
ภรรยา,ฯลฯ) 

๑ นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.5/
เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

  

๒ นางสังเวียน  หงษ์อ่อน สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.3/ 
กรรมการแปรญัตติ 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nasom.go.th/


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

   3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ.2547 รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ 
ลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรค
หนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2)รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายตามรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

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

 

 

 



      

 

ที ่ ลบ 78201/ว46                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
       เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสุระนารายณ์ 

                                                                                อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15190 

                                                                9   สิงหาคม  2563 

เรื่อง  ก าหนดนัดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ                 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่ 1  
         ถึงหมู่ท่ี 6 ทุกท่าน     

  ด้วย คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้ประชุม ครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพ่ือเลือกประธานแปรญัตติ เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดวันนัดประชุมแปรญัตติ ผลมติที่ประชุม ดังนี้ 

 1.ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2 
 2.เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.5 
 3.ก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติ ได้แก่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. 
 4.นัดเวลาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ผู้ที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ มาชี้แจง ในวันที่ 
10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 11.00 น. 
 5.นัดเวลาให้คณะผู้บริหาร ผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ มาชี้แจง ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 
ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 14.30 น. 

  อาศัยอ านาจตามความข้อ 115 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัด
ประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอแปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่านได้ทราบ หากผู้ใดประสงค์จะเข้าชี้แจงให้มาในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติจะได้น าเข้าสู่กระบวนการประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในเวลา 15.00 น.ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                        ขอแสดงความนับถือ 
 

      (นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง) 
                                                   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
งานกิจการสภา ส านักงานปลัด 
โทรศัพท์ 036-776008    โทรสาร 036-776009  เวป็ไซต์ www.nasom.go.th 

http://www.nasom.go.th/


 ใบเซนรับหนังสือที่ ลบ ๗๘๒๐๑/ว         ลงวันที่ 9  สิงหาคม  2563 

 

ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อผู้รับหนังสือ 

หมายเหตุ
(เก่ียวข้อง เช่น 
เป็นบุตร,สามี,
ภรรยา,ฯลฯ) 

๑ นายสมเดช      ปรีชานนท์ ประธานสภา อบต.นาโสม   

๒ นายสิงห์โต        ดวงสุดา รองประธานสภา อบต.นาโสม   

๓ นายสรพงษ์     เกิดโภคา สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๑   

๔ นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๒   

๕ นายหลอด   แสงค า สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๒   

๖ นางสังเวียน   หงษ์อ่อน สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๓   

๗ นายทองปาน   กระจังทอง สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๔   

๘ นางอุไรวรรณ์  ใจเอ้ือย สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๔   

๙ นางดาวเรือง    ฉิมสุนทร สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๕   

๑๐ นายอ านาจ น ามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๕   

๑๑ นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๖   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



     

 

ที ่ ลบ 78201/ว47                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
       เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสุระนารายณ์ 

                                                                                อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15190 

                                                                9   สิงหาคม  2563 

เรื่อง  ก าหนดนัดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ                 

เรียน  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  ด้วย คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้ประชุม ครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพ่ือเลือกประธานแปรญัตติ เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดวันนัดประชุมแปรญัตติ ผลมติที่ประชุม ดังนี้ 

 1.ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2 
 2.เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.5 
 3.ก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติ ได้แก่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. 
 4.นัดเวลาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ผู้ที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ มาชี้แจง ในวันที่ 
10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 11.00 น. 
 5.นัดเวลาให้คณะผู้บริหาร ผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ มาชี้แจง ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 
ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 14.30 น. 

  อาศัยอ านาจตามความข้อ 115 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาทอ้งถิ่น พ.ศ.2547 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัด
ประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอแปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย จึงขอแจ้งให้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่านได้ทราบ หากผู้ใดประสงค์จะเข้าชี้แจงให้มาในวันที่ 10 สิงหาคม 
2563 ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติจะได้น าเข้าสู่กระบวนการประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในเวลา 15.00 น.ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                        ขอแสดงความนับถือ 

      (นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง) 
                                                   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
งานกิจการสภา ส านักงานปลัด 
โทรศัพท์ 036-776008    โทรสาร 036-776009  เวป็ไซต์ www.nasom.go.th 



 

ใบเซนรับหนังสือ ที่ ลบ 78201/ว              ลงวันที่ 9 สงิหาคม 2563 

ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ(เกีย่วขอ้ง 
เช่น เป็นบุตร,สามี,
ภรรยา,ฯลฯ) 

๑ นายสมทรง     ช้างชนะ นายก อบต.นาโสม   

๒ นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม รองนายก อบต.นาโสม   

 ๓ นายสุวรรณ     กรทอง รองนายก อบต.นาโสม   

๔ นายอ านาจ      คงสว่าง เลขานุการนายก อบต.นาโสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ครั้งแรก 

วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.2563     เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

………………………………. 

      ผู้เข้าประชุม 

1. นางญาณัจฉรา   จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 ประธานกรรมการ 
2. นางสังเวียน       หงษ์อ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3  กรรมการ 
3. นางดาวเรือง     ฉิมสุนทร       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5  กรรมการและ 
                                                                                                      เลขานุการ 

      ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางสาวทศพร   เดชรักษา       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 ผู้เข้าประชุม จ านวน  3 คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  1 คน 
 ขาด  จ านวน  - คน 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 7  ในการประชุมสภาท้องถิ่น
ตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ เทศบาล 
และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

 

เวลา 09.30 น. นางสาวทศพร  เดชรักษา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เชิญ 

นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
หมู่ที่ 2       เกิดวันที่ 25 กมุภาพันธ์  พ.ศ.2512 มีอายุ...51...ปี 5 เดือน  ซึ่งเป็น
ผู้มีอายุมากท่ีสุดที่อยู่ในที่ประชุมนี้ เป็นประธานชั่วคราว เพ่ือด าเนินการคัดเลือก
ประธานกรรมการแปรญัตติ อาศัยความตามข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับ
ปัจจุบัน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องเลือกประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

ประธานชั่วคราว (นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง  ) ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้ให้กรรมการแปรญัตติ ได้เสนอ 
         ผู้ที่เหมาะสม เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

นางสังเวียน  หงษ์อ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่ ......3....... ได้เสนอ 
    นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่ ....2... เป็น 

ประธานกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบ        

ประธานชั่วคราว (นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง) ต่อไปเป็นต าแหน่ง เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเสนอ 
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง ดิฉันขอเสนอ นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาโสม ม.5 เป็นเลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องนัดวันประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานชั่วคราว (นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง ) ขอเชิญกรรมการได้เสนอวันประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสังเวียน หงษ์อ่อน     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่ ......3...... ได้เสนอ 
    ให้มีการประชุมในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 15.00 น. 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ 

นางดาวเรือง ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่ .......5...... ได้เสนอ 
ให้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ผู้ที่ยื่นขอแปรญัตติมา
ชี้แจง ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. 

และให้เชิญคณะผู้บริหารผู้ยื่นขอแปรญัตติ มาชี้แจง ในวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  

ประธานชั่วคราว(นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง) ให้ฝ่ายเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ได้ด าเนินการส่งหนังสือแจ้ง 
ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่านและคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ทราบ ในวันเชิญมาชี้แจง และ
วันประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานชั่วคราว(นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง) มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานชั่วคราว(นางญาณจัฉรา จิตรซื่อตรง)  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 

 

      ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึกการประชุม 
                            (นางสาวทศพร  เดชรักษา) 

                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ท าหน้าที่    
                                      เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ชั่วคราว 

 

                                                             ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                       (นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง)                                                  
                                                                             ประธานชัว่คราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

“ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564” 

                          วันที่     10     เดือน สิงหาคม    พ.ศ.2563   เวลา   15.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

………………………….. 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2/ 
ประธานคณะกรรมการ 

  

2 นางสังเวียน    หงษ์อ่อน  สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.3/ 
กรรมการ 

  

3 นางดาวเรือง   ฉิมสุนทร สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.5/ 
เลขานุการคณะกรรมการ 

  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑       

๒       

 

 

 ผู้เข้าประชุม  จ านวน.....................คน 

 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน.....................คน 

 ขาดประชุม จ านวน.....................คน 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม               

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

 ผู้เข้าประชุม 

   1.นางญาณัจฉรา     จิตรซือ่ตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 ประธานคณะกรรมการ 
   2.นางสังเวียน        หงษ์อ่อน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3  กรรมการ 
   3.นางดาวเรือง       ฉิมสุนทร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5  กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1.นางสาวทศพร     เดชรกัษา   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

    ผู้เข้าประชุม     จ านวน    3    คน 
    ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน    1    คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 /เปิดประชุมเวลา....... 
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เปิดประชุมเวลา  15.00 น. โดยนางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ก าหนดให้มีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. และก่อนที่จะประชุม ได้
ก าหนดให้นัดสมาชิกสภา ผู้ที่ยื่นค าแปรญัตติเข้าชี้แจงก่อน ระหว่างเวลา 08.30 - 
11.00 น. อีกท้ังเห็นชอบนัดเวลาให้คณะผู้บริหาร ผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ มาชื้แจง 

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 14.30 น. นั้น   
      ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลผู้ยื่นค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 
2563 ปรากฏว่า ตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน ไม่มีผู้มายื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่าง
ใด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

   3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ.2547 รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวกับแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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 ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ 

ลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรค
หนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2)รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายตามรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประมาณการรายรับ 
ประมาณการ ตั้งรับปี 2564 ดังนี้ 

 รายรับจริง ปี     
     2562 

ประมาณการปี 
      2564 

-รายได้จัดเก็บเอง   
 หมวดภาษีอากร 195,739.30  168,734.00  
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต 324,186.00  15,020.00  
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 325,439.41  320,000.00  
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 671,305.00  600,000.00  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,700.00  1,100.00  
                รวมรายได้จัดเก็บเอง      1,539,369.71     1,104,854.00 
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 รายรับจริง ปี     
     2562 

ประมาณการปี 
      2564 

-รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

 หมวดภาษีจัดสรร 14,322,855.78  14,318,500.00  
      รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,322,855.78.00  14,318,500.00  

-รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,996,476.00  9,177,162.00  
         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 1,406,000.00 - 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,402,476.00  9,177,162.00  

                                        รวม           26,264,701.49  24,600,516.00  
 

รายละเอียด ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประมาณการรายรับรวม ทั้งสิ้น 24,600,516.00 บาท 

 หมวดภาษีอากร 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง    จ านวน  150,000 บาท 
  ภาษีบ ารุงท้องที่     จ านวน  10,000   บาท 
  ภาษีป้าย     จ านวน    8,734   บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน      800 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร     จ านวน   1,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา จ านวน 500 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์    จ านวน 100  บาท 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ       จ านวน 500 บาท 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก     จ านวน 1,000 บาท 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
        บ้านเมือง        จ านวน 500 บาท 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น    จ านวน 500 บาท 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 1,100 บาท 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จ านวน 20 บาท 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
ดอกเบี้ย       จ านวน 320,000 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน 600,000 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ค่าขายแบบแปลน     จ านวน 1,000 บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จ านวน 100 บาท 

          รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    จ านวน 392,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ   จ านวน 9,565,000บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้    จ านวน 1,146,000 บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน 40,000 บาท 
ภาษีสรรพสามิต      จ านวน 2,330,000 บาท 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  จ านวน 500 บาท 
ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน 644,000 บาท 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน 20,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 800,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล                                 จ านวน 1,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
       
    เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จ านวน    
                                                                                           9,177,162 บาท 
 1 โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.(ค่ารายหัว)   จ านวน 47,600 บาท 
 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.    จ านวน 31,640 บาท 
 3.โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  53,654 บาท 
 4.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จ านวน 137,200 บาท 

5.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมเด็กประถมศึกษา  จ านวน 390,905 บาท 
6.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา   จ านวน 816,000 บาท 
7.เงินอุดหนุนส าหรับ ศพด.          จ านวน 486,000 บาท 
(เงินเดือนค่าตอบแทนเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
และสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  

   พนักงานจ้าง ผดด. เงินวิทยฐานะ) 
8.เงินอุดหนุนเบี้ยความพิการ       จ านวน  1,476,000 บาท 
9.อุดหนุนเบี้ยผู้ป่วยเอดส์        จ านวน    48,000 บาท 
10.เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       จ านวน 3,543,600 บาท 
11.ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์    จ านวน      9,426บาท 
12.ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน    
                                                                                        47,130 บาท 
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13.เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   

   จ านวน 120,000 บาท 
14.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     จ านวน 1,970,000 บาท 

   รวมประมาณการรายรับ   ทั้งสิ้น 24,600,516 บาท 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาว่า การประมาณการตั้งรับ  
เหมาะสมครบทุกหมวดรายรับ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ และเงินอุดหนุนทั่วไปตั้งรับ
ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงหรือไม่ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาคะ 

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าประมาณการรายรับ รายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปี 2562 ส่วนการตั้งรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป ก็ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับท่ี
ได้รับจริงในปี 2563 การตั้งรับประมาณการรายรับ เหมาะสมแล้ว 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  การประมาณการรายจ่าย ตั้งจ่ายไว้ จ านวน 24,600,516 บาท 
         ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา ตามรายละเอียด  

ประมาณการ ตั้งจ่าย ปี 2564 แยกตามรายงบ 

                      รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี
2562 

ประมาณการ ปี
2564 

จ่ายจากงบประมาณ   
 งบกลาง 4,731,179.00  5,566,742.00  
 งบบุคลากร 6,032,850.00  8,718,900.00  
 งบด าเนินงาน 3,968,647.89  6,846689.00  
 งบลงทุน 3,769,000.00  2,233,100.00  
 งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 
 งบเงินอุดหนุน 2,133,213.75  1,210,085.00  
                      รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,648,890.64  24,600,516.00  
งบลงทุนจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

1,406,000.00 - 

                                             รวม 22,054,890.64  24,600,516.00  
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                    รายจ่าย แบง่ตามรายด้าน และแผนงาน 

                                       ด้าน           ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารทั่วไป 9,212,680  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 161,000  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 3,056,379  
 แผนงานสาธารณสุข 337,250  
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,962,465  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000  
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 245,000  
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,575,000  
 แผนงานการเกษตร 92,000  
 แผนงานการพาณิชย์ 1,137,000  
ด้านการด าเนินการอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 5,566,742  
                                       งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,600,516  

 

                              รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย แยกตามรายแผนงาน 

    1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป 

  งบบุคลากร 
   เงินเดือนฝ่ายการเมือง รวม 1,793,520  บาท 
   เงินเดือนฝ่ายประจ า รวม 4,799,160  บาท 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าตอบแทน  รวม  406,000 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม     1,187,000 บาท 
   ค่าวัสดุ   รวม 573,500 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค  รวม      294,000 บาท 

  งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์  รวม 114,500 บาท 

  งบรายจ่ายอื่น 
   รายจ่ายอื่น  รวม 25,000  บาท 
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  งบเงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุน  รวม      20,000 บาท 

     รวม        8,745,180  บาท 

      

                     งานบริหารงานคลัง 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าตอบแทน  รวม     116,000 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม    279,000 บาท 
   ค่าวัสดุ   รวม       70,000 บาท 

  งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์  รวม      2,500 บาท 
                                 รวม        467,500 บาท 

   

    2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าตอบแทน  รวม   69,400 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม 75,000 บาท 

  งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์  รวม    16,600 บาท 
     รวม  161,000  บาท 

 

    3.แผนงานการศึกษา 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  งบบุคลากร 
   เงินเดือนฝ่ายประจ า รวม 1,239,840 บาท 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าตอบแทน  รวม      45,000 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม    193,000 บาท 
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   ค่าวัสดุ   รวม       68,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค  รวม       42,580 บาท 
      รวม 1,588,420 บาท 

   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  งบด าเนินงาน  
   ค่าใช้สอย  รวม      207,400 บาท 
   ค่าวัสดุ   รวม      444,559  บาท 

  งบเงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุน  รวม 816,000 บาท 
     รวม  3,056,379  บาท 

  

    4.แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าตอบแทน  รวม 102,250 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม 105,000 บาท 
   ค่าวัสดุ   รวม        10,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุน  รวม     120,000 บาท 
     รวม  337,250 บาท 

  

    5.แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  งบบุคลากร 
   เงินเดือนฝ่ายประจ า รวม 886,380 บาท 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าตอบแทน  รวม    10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม     53,000 บาท 
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   ค่าวัสดุ   รวม     30,000 บาท 
     รวม  979,380  บาท 

    งานไฟฟ้าถนน 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอย  รวม  702,000  บาท 
   ค่าวัสดุ   รวม 110,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุน  รวม      171,085 บาท 
     รวม  883,085  บาท 

 

    6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอย  รวม 225,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุน  รวม   30,000 บาท 
     รวม 255,000 บาท 

    7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งานกีฬาและนันทนาการ 

  งบด าเนินงาน 

   ค่าใช้สอย  รวม 140,000 บาท 
     รวม 140,000  บาท 

    งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอย  รวม 52,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุน  รวม 53,000 บาท 
     รวม 105,000 บาท 
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    8.แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 

    งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอย  รวม 400,000 บาท 
   ค่าวัสดุ   รวม 300,000 บาท 

  งบลงทุน 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,775,000 บาท 

รวม 2,575,000  บาท 

     

    9.แผนงานการเกษตร 

    งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอย  รวม 92,000 บาท 
     รวม  92,000 บาท 

       

10.แผนงานการพาณิชย์ 

    งานกิจการประปา 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอย  รวม 150,000 บาท 
   ค่าวัสดุ   รวม  120,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค  รวม 540,000 บาท 

  งบลงทุน 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม    328,000 บาท 
     รวม    1,137,000 บาท 

    11.แผนงานงบกลาง 

    งานงบกลาง 
   งบกลาง   รวม 5,566,742 บาท 

   รวม   5,566,742  บาท 
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ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการทุกท่านในรายละเอียดรายจ่าย ทั้ง 11 แผนงาน มีแผนงาน 
ใด งบใด ที่ไม่เหมาะสม ที่ควรจะแก้ไข ปรับลด มีหรือไม่ 

 นางสังเวียน  หงษ์อ่อน  ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว รายจ่ายทั้ง 11 แผนงาน ไม่มีต้องปรับลด ไม่มีแก้ไข 
คะ ขอให้คงตามร่างเดิม 

นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร ได้พิจารณาแล้ว รายจ่ายทั้ง 11 แผนงาน ไม่มีการปรับลด ขอให้คงตามร่างเดิม 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ประธาน ก็พิจารณาแล้ว ให้คงตามร่างเดิม 

ที่ประชุม ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่า ฝ่ายบริหารได้จัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย
ฉบับนี้ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ในการประมาณการตั้งรับ
ปี 2564  ได้ตั้งรับทั้งปี ครบทุกหมวดรายรับ 

  รายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ได้ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือ
ปี 2562 

    เงินอุดหนุนทั่วไป ได้ประมาณการ ใกล้เคียงกับปี 2563 

ส่วนประมาณการรายจ่าย ได้ตั้งจ่ายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด เพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทย 
และได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 รวมถึง ฉบับที่เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง มาเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ตามแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป
ด้วยความประหยัด ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 

 ได้ตั้งประมาณการรายรับ เท่ากับประมาณการรายจ่าย งบประมาณ แบบ
สมดุล จึงให้คงตามร่างเดิมไว้ทั้งฉบับ 

มติที่ประชุม มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม และให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ต่อไป       

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มา 
ประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
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ปิดประชุมเวลา  18.00 น. 

 

     ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึกการประชุม 
      (นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร) 
               กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

     ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางญาณัจฉรา   จิตรซื่อตรง) 
                                                           ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ที่  สป (งานกิจการสภา) 7/2563  วันที่  10 สิงหาคม  2563 

เร่ือง    รายงานผลการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.2564 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  ตาม มติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3                 
ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อเวลา 1407 น. และได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไว้ระหว่างวันที่  6,7,8  สิงหาคม  2563   จ านวน 3 วัน หรือ 
24 ชั่วโมง เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้มายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
ได้เสนอผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

 1.นางญาณัจฉรา     จิตรซื่อตรง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
2.นางดาวเรือง       ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
3.นางสังเวียน        หงษ์อ่อน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3  

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการ 
มติการประชุมปรากฏผล ดังนี้ ต าแหน่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง 
ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ นางดาวเรือง   ฉิมสุนทร     และได้ก าหนดวันประชุมเพื่อ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโสม  

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เปิดรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.00-
16.00 น. ตลอดระยะเวลาทั้งสามวัน ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหาร มายื่นหนังสือเสนอค าแปรญัตติ
แม้แต่คนเดียว 

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ด าเนินการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 ผลการพิจารณา ดังนี้  

 

 

 



ประมาณการรายรับ ตั้งรับไว้จ านวน   64,600,516 บาท ไม่มีการแปรญัตติและไม่มีการแก้ไข 
ประมาณการรายจ่าย ตั้งประมาณการรวมทั้งสิ้น 24,600,516 บาท แยกรายการ ตามด้านและ

แผนงาน  ดังนี้ 

            ด้านบริหารทั่วไป         ยอดรวม     การพิจารณา 
1. แผนงานบริหารทั่วไป 9,212,680 ไม่ปรับลด 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 161,000 ไม่ปรับลด 
            ด้านบริการชุมชนและสังคม   
 3. แผนงานการศึกษา 3,056,379 ไม่ปรับลด 
 4. แผนงานสาธารณสุข 337,250 ไม่ปรับลด 
 5. แผนงานเคหะและชุมชน 1,962,465 ไม่ปรับลด 
 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000 ไม่ปรับลด 
 7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ 

245,000 ไม่ปรับลด 

            ด้านการเศรษฐกิจ   
 8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,575,000 ไม่ปรับลด 
 9. แผนงานการเกษตร 92,000 ไม่ปรับลด 
 10. แผนงานการพาณิชย์ 1,137,000 ไม่ปรับลด 
            ด้านการด าเนินการอ่ืน   
 11. แผนงานงบกลาง 5,566,742 ไม่ปรับลด 
                    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,600,516  

      
                   รายจ่ายทั้ง 11 แผนงาน   ไม่มีการแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไข 
          คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ไดม้ีมติเป็นเอกฉันท์  ดังนี้ 
  1.ไม่มีข้อความใดต้องแก้ไข 
  2.เห็นชอบ ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามเดิม 
  3.เห็นชอบ ให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไ   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

           ............................................... 
                   ( นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง ) 
                  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

    -รับทราบและน าเสนอในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจ าปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ต่อไป   

             ............................................... 
             ( นายสมเดช     ปรีชานนท์ ) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 



      

 

ที ่ ลบ 78201/48                                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
              เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสุระนารายณ์ 
                                                                                อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15190 

                                                                  10      สิงหาคม    2563 

เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 (ท่ีผ่านแล้ว)    จ านวน 1 เล่ม   
         2.รายงานผลและสรุปความเห็นการพิจารณา ร่างงบประมาณรายจ่าย     จ านวน 1 ฉบับ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
          3. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2563     จ านวน 1 ชุด 
          4. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งแรก     จ านวน 1 ชุด 

  ด้วย คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผลการประชุม มีมติเป็น
เอกฉันท์ ดังนี้ 

   1.ไม่มีข้อความใดต้องแก้ไข 
  2.เห็นชอบ ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามเดิม 
  3.เห็นชอบ ให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไป 

  อาศัยอ านาจตามความข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  จึงขอรายงานผลและสรุปความเห็นการ
พิจารณา พร้อมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ฉบับที่ผ่านการพิจารณาแล้วมาเพ่ือ 
โปรดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้พิจารณาต่อไป    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 

                             ขอแสดงความนับถือ 

           (นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง) 
                                                         ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด 
โทรศัพท์ 036-776008    โทรสาร 036-776009   เวป็ไซต์ www.nasom.go.th 


