
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก 

เริ่มประชุม ๑๔.๓๐ น.                         เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

ผู้เข้าประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

๑. นายวิทยา   ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก 

๒. นายพิมล   วงศ์ปาน รองประธานสภา อบต.ดอนสัก 

๓. นายอมรเทพ อินทร์เนื่อง เลขานุการประธานสภา อบต.ดอนสัก 

๔. นายอรุณ บัวแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑ 

๕. นายวัชรินทร ์ พัฒน์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑  

๖. นายเกริก นุ้ยน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๒ 

๗. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๔ 

๘. นายสายันต ์ แย้มอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๔ 

๙. นายสุนทร รอดเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๙ 

๑๐. นายณัฐวุฒ ิ โภชนา สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๙ 

๑๑. นายเลิศเชาว ์ แซ่เล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๒. นายสุวิทย ์ คงโอ สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๓. นายวิชัยยัญ รักภู ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๒ 

๑๔. นายอัครเดช นาคมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๒ 

๑๕. นายปรีชา ผ่อนผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๓ 

๑๖. นายสมบัต ิ สรษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๓ 

๑๗. นายธีระ ใจรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๔ 

๑๘. นายสมชาต ิ ขนอม สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๔ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

๑. นายนิโรจน ์ ดิษฐเดช รองนายกองค์การบริการส่วนตําบลดอนสัก 

๒. นายสุรศักดิ ์ รักษา เลขานุการรองนายกองค์การบริการส่วนตําบลดอนสัก 

๓. นายสุเมธ สงสุวรรณ ปลัดองค์การบริการส่วนตําบลดอนสัก 

เริ่มประชุม ๑๔.๓๐ น. 

   เม่ือองค์ประชุมครบ เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวิทยา ทองบัว   แจ้งการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีค้างพิจารณา 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว   

นายวิทยา ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔  
ประธานสภาฯ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง อ่านรายงานการประชุมทราบ 
เลขานุการฯ  

ท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักเรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีค้างพิจารณา 

วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ 
นายวิทยา ทองบัว   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก  ได้พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัต ิ
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๐  กําหนดไว้ว่า “เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถ่ิน  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถ่ินส่งรายงาน นั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น” แล้วมอบ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  แถลงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานคณะกรรมการ แถลงว่า ไม่มีผู้ใดประสงค์เสนอขอแปรญัตต ิ
แปรญัตต ิ

นายวิทยา ทองบัว   เม่ือไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ จึงให้สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ตําบลเรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๓ 

ต่อไป 

วาระท่ี ๓ ข้ันเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
นายสุเมธ สงสุวรรณ ตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ปลัด อบต. ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดไว้ว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มี

การอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่” ให้ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพ่ือ เสนอนายอําเภอดอนสักลงนามอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

นายวิทยา  ทองบัว ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง  
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

มติท่ีประชุม             เห็นชอบ  ๑๖  เสียง 
ไม่เห็นชอบ -     เสียง 
งดออกเสียง   ๒  เสียง 

นายวิทยา  ทองบัว ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติด่วน 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ กระทู้ถาม 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิทยา  ทองบัว ท่านใดมีเรื่องเพ่ิมเติมหรือไม่ ท่ีประชุมไม่มีเรื่องเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ 

 

 

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม  ไม่มี 

นายวิทยา  ทองบัว กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ดอนสักทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
   อมรเทพ  อินทร์เนื่อง  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 (นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง)    
 เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก     
 
 
         วิทยา  ทองบัว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวิทยา  ทองบัว) 
   ประธานสภา อบต.ดอนสัก 
 
 
       
   
                 
 
 
 
 

 

 


