
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 

เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

***************************** 
เริ่มประชุม ๑๐.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายวิทยา ทอ ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก วิทยา     ทองบัว  

2. นายสุเมธ          สงสุวรรณ ปลัด อบต. เลขานุการสภา สุเมธ      สงสุวรรณ  

3. นายอรุณ บัวแก้ว ส.อบต. หมู่ที่  1 อรุณ      บัวแก้ว  

4. นายพิมล   วงศ์ปาน ส.อบต.  หมู่ที่ 2 พิมล      วงศ์ปาน  

5. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน ส.อบต. หมู่ที่  4 กัญญา    ขลิบเคลื่อน  

6. นายสายันต์ แย้มอ่วม ส.อบต. หมู่ที่  4 สายันต์    แย้มอ่วม  

7. นายณัฐวุฒิ โภชนา ส.อบต. หมู่ที่  9 ณัฐวุฒิ    โภชนา  

8. นายสุนทร รอดเกิด ส.อบต. หมู่ที่  9 สุนทร    รอดเกิด  

9. นายอมรเทพ          อินทร์เนื่อง ส.อบต. หมู่ที่  10 อมรเทพ   อินทร์เนื่อง  

10. นายสุวิทย์          คงโอ ส.อบต. หมู่ที่  11 สุวิทย์     คงโอ  

11. นายอัครเดช นาคมณี ส.อบต. หมู่ที่  12 อัครเดช   นาคมณี  

12. นายฐปนรรฆ์      แก้วมณี ส.อบต. หมู่ที่  12 ฐปนรรฆ์    แก้วมณี  

13. นายสมบัติ สรษณะ ส.อบต. หมู่ที่  13 สมบัติ     สรษณะ  

14. นายธีระ      ใจรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 ธีระ        ใจรักษ์  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวัชรินทร์         พัฒน์ทอง    ส.อบต. หมู่ที่ 1 ลากิจ 

2. นายเลิศเชาว์         แซ่เล้า        ส.อบต. หมู่ที่ 11 ลากิจ 

 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายศักดิ์สินธุ์       ขันแข็ง นายก ศักดิ์สินธ์    ขันแข็ง  

2. นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกฯ นิโรจน์     ดิษฐเดช  

3. นายชัยสิทธิ์ บุญดี รองนายกฯ ชัยสิทธิ์     บุญดี  

4. นายนันทวุฒิ        โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ    โอชารส  

5. นางอาจินต์                สกุลรัตน์ ผอ.กองคลัง อาจินต์      สกุลรัตน์  

6. นางวิภารัตน์ อักษรพิทักษ์ ส านักปลัด วิภารัตน์    อักษรพิทักษ์  

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.0๐ น. 

            เมื่อได้เวลาตามที่ก าหนด เลขานุการสภาฯได้ให้สัญญาณ เรียกสมาชิกฯ/ผู้บริหาร/
พนักงานส่วนต าบล   เข้าประชุม ได้ตรวจนับองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 แนะน ารองปลัด นายณฐพล  ทองมี 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้รับพนักงานโอนย้ายมาบรรจุในต าแหน่ง
   รองปลัด ได้แก่นายณฐพล  ทองมี แต่เนื่องจากในวันนี้ได้รับมอบหมายงานจากนายกให้
   ไปประชุมแทน จึงไม่สามารถมาแนะน าตัวด้วยตนเอง     
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักสมัยสามัญ สมัยที ่ 
2  ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563  เชิญเลขานุการสภาฯ 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ เลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2563 
ปลัด/เลขานุการฯ 
นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในรายงานการประชุมที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ             หรือไม่ (ไม่มี) 
มติที่ประชุม ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ดอนสัก ครั้งนี้  มีมติรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีมติรับรอง 12 เสียง  ไม่รับรอง – เสียง   
งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2564  

 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
นายวิทยา  ทองบัว        ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ          
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นายสุเมธ  สงสุวรรณ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
ปลัด/เลขานุการฯ 1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
   ฉบับที่7  พ.ศ.2562  
 มาตรา 46 (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้ความ

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 มาตรา 87 บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้แต่โดยนายกอบต.ตามระเบียบและวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 -   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติและให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

 - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น 

 - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 ข้อ 43 ก าหนดว่าร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
 (1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
 (2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
 การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 44 วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด 

4 ว่าด้วยงบประมาณ 
นายวิทยา  ทองบัว ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ  
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.                   บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564    ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  

หลักการ 
   เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564  

เหตุผล 
    เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา87 บัญญัติให้งบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่ 

/กระทรวงมหาดไทย... 
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   กระทรวงมหาดไทยก าหนด มาตรา 46 ข้อบัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
   อ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 40,000,000.- บาท 

 แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ังนี้ 

 ด้านงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม 12,251,270.- บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     110,000.- บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  4,523,100.- บาท 
- แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม    290,000.- บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม 10,506,000.- บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม      37,600.- บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม 450,000.- บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร   ยอดรวม 10,000.- บาท 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
- แผนงานงบกลาง   ยอดรวม 11,822,030.- บาท 

งบประมาณทั้งสิ้น   40,000,000.- บาท 

 และบัดนี้ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก อ าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจาก
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบาย
รายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารงบประมาณที่ประธานสภาฯได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว
(ขอมอบให้ปลัด อบต.ได้ด าเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป) 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ ชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นรายหัวข้อให้
ปลัด/เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ดอนสัก ได้รับทราบอย่างละเอียด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการ

สภาฯอธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปลัด/เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 ข้อ 47 ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

/ข้อ 62... 
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 ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด

อภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่  ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

  ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้อ่านรายละเอียดชี้แจงรายจ่ายในแต่ละด้าน
ในแต่ละแผนงานรวม 4 ด้านจ านวน 9 แผนงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกสภา อบต.ดอนสักท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ 
ประธานสภาฯ 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี ตามท่ีปลัด อบต./เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 
ส.อบต.หมู่ที่ 12  งบประมาณ 2564 นั้น ผมติดใจโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ในงบลงทุน ค่า
   ครุภัณฑ์ในแผนงานบริหารทั่วไปที่ตั้งไว้จ านวน 43,870 บาทไม่ทราบผู้บริหารได้
   ค านึงถึงผลดีผลเสียหรือประโยชน์ต่อส่วนราชการ อบต.อย่างไรเพราะอาจเป็นดาบสอง
   คมในการจับผิดพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ในหน่วยงานเองได้หรือมีการกลั่นแกล้ง
   รู้เท่าไม่ถึงการณ์ใช้ข้อมูลในกล้องไปท าลายกัน ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงด้วย 
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่าเหตุผลหรือแนวคิดท่ีจะติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ก ็
นายก อบต.  เนื่องมาจาก อบต.ไม่มียามเฝ้าดูแลและบริเวณรอบๆอาคาร ที่ผ่านมาได้รับข่าว ข้อมูลว่า
   มีบุคคลเข้ามาในบริเวณ อบต. มั่วสุมยาเสพติด งัดแงะทรัพย์สิน ตลอดจนมั่วสุมทางเพศ
   และอ่ืนๆ ฉะนั้นเพ่ือเป็นการป้อมปรามและมีข้อมูลหลักฐานชัดเจน จึงตั้งงบประมาณ
   ดังกล่าวไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารในการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพ่ือป้องกันอาชญากรรม 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  ยาเสพติดและอ่ืนๆซึ่งเป็นไปตามหลักการทั่วไปในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม
   ซึ่งในหน่วยราชการอ่ืนๆเกือบทั้งหมดก็ติดตั้งกล้อง(CCTV)เช่นเดียวกัน 
นายอรุณ  บัวแก้ว เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายเพ่ิม กระผมขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับ     
ส.อบต.หมู่ที่ 1  หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 หรือไม ่
นายวิทยา  ทองบัว ขอผู้รับรองค าเสนอของนายอรุณ  บัวแก้ว ส.อบต. หมู่ที่1   
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติรับรอง 5 เสียง ประกอบด้วย 
   1. นายสายันต์  แย้มอ่วม      ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   2. นางกัญญา   ขลิบเคลื่อน ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   3. นายสุวิทย์    คงโอ        ส.อบต. หมู่ที่ 11 
   4. นายอัครเดช  นาคมณี      ส.อบต. หมู่ที่ 12 
   5. นายสมบัติ    สรษณะ     ส.อบต. หมู่ที่ 13 
   เนื่องจากญัตติขอให้ปิดอภิปรายต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
   ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในที่ประชุมซึ่งที่ประชุมวันนี้มีสมาชิกมาประชุม 13 คน 
   จึงต้องมีมติรับรอง จ านวน 4 เสียงขึ้นไป จึงถือได้ว่าการอภิปรายได้ปิดโดยชอบแล้วตาม
   ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว ต่อไปขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ประธานสภาฯ  สักเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ
   หลักการขอเชิญยกมือขึ้น 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  มีมติรับหลักการ 12 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
  (มีมติรับหลักการเวลา 11.00 น.) 

 นายวิทยา  ทองบัว  ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ครั้งนี้ 
  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เรื่อง งบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีมติรับรอง 12 เสียง ไม่รับรอง – เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง เป็นอันว่า สภา อบต.ดอนสัก ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
  ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ปี 2564 ในเวลา 11.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 

นายวิทยา  ทองบัว ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ    

                    นายสุเมธ  สงสุวรรณ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
                   ปลัด/เลขานุการฯ          แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  
    ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

   ไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
    ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

   ข้อ103 (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคน 
   แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105(3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญ
   ตามข้อ 103(1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
   เกินเจ็ดคน 
   ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อในกรณี
   ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
   ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
   หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธาน
   กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
   ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใดให้แจ้งให้ผู้บริหาร
   ท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
   ก าหนดเวลานัดประชุม 
นายวิทยา  ทองบัว ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการเลือก
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติ
   ที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 
นายอัครเดช  นาคมณี ผมขอเสนอก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากสมาชิกสภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายวิทยา  ทองบัว ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
   มีผู้รับรอง 2 คนคือ 
   1. นายอรุณ       บัวแก้ว       ส.อบต.หมู่ที่ 1 
   2 นางกัญญา     ขลิบเคลื่อน   ส.อบต.หมู่ที่ 4   
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นายวิทยา  ทองบัว มีผู้ใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนอ่ืนๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธานสภาฯ  เป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนสาม
   คน ขอเชิญยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายวิทยา  ทองบัว ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนสัก มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปร
ประธานสภาฯ  ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 3 คน และมีมติเห็นชอบ 12 
   เสียง ไม่เห็นชอบ  – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายวิทยา ทองบัว ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
ประธานสภาฯ 
นายสุนทร  รอดเกิด ผมขอเสนอชื่อนายอรุณ  บัวแก้ว สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
ส.อบต.หมู่ที่ 9  คนที่ 1  
   ผู้รับรอง 2 คนได้แก่ 
   1. นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4  
   2. นายสุวิทย์  คงโอ          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11  
นายวิทยา ทองบัว ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้  
ประธานสภาฯ  นายอรุณ  บัวแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายวิทยา  ทองบัว ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนสัก มีมติเห็นชอบให้นายอรุณ  บัวแก้ว
ประธานสภาฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  และมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  – เสียง      
   งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
ประธานสภาฯ 
นายสายันต์  แย้มอ่วม ผมขอเสนอนายสมบัติ  สรษณะ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคน 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ที่ 2  
 ผู้รับรองได้แก่ 
 1. นายสุนทร  รอดเกิด สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 
 2. นายณัฐวุฒิ  โภชนา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
นายวิทยา ทองบัว ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้  
ประธานสภาฯ  นายสมบัติ  สรษณะ ส.อบต.หมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายวิทยา  ทองบัว ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนสัก มีมติเห็นชอบให้นายสมบัติ  สรษณะ
ประธานสภาฯ  ส.อบต.หมู่ที่ 13 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  และมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่
   เห็นชอบ  – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
ประธานสภาฯ 
นายพิมล  วงศ์ปาน ผมขอเสนอนางกัญญา  ขลิบเคลื่อน สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปร 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ญัตติคน ที่ 3  
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 ผู้รับรองได้แก่ 
 1. นายอัครเดช  นาคมณี        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 
 2. นายอรุณ  บัวแก้ว             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
นายวิทยา ทองบัว ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้  
ประธานสภาฯ  นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายวิทยา  ทองบัว ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนสัก มีมติเห็นชอบให้นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน
ประธานสภาฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  และมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  – เสียง      
   งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว ประกาศให้ทุกท่านทราบว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2564 ประกอบไปด้วย 
1. นายอรุณ  บัวแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 1   เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  
2. นายสมบัติ  สรษณะ  ส.อบต.หมู่ที่ 13 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
3. นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน ส.อบต.หมู่ที่ 4   เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  

นายวิทยา  ทองบัว เมื่อได้กรรมการแปรญัตติครบ 3 คนแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่เลขานุการสภาฯที่จะต้อง 
ประธานสภาฯ เรียกกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 คนมาประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองเพ่ือเป็นประธาน

กรรมการ และเลขานุการตามล าดับต่อไป  ผมขอปิดการประชุม 60 นาทีเพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวันและให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมต่อไป 

  -พัก 60 นาที- 
นายวิทยา  ทองบัว ครบ 60 นาทีแล้ว ขอประชุมต่อ เชิญเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ผลการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ 
ปลัด/เลขานุการฯ รายจ่าย ประจ าปี 2564 อบต.ดอนสักมีดังต่อไปนี้ 

1. นายอรุณ  บัวแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 1   เป็นประธานกรรมการ 
2. นายสมบัติ  สรษณะ  ส.อบต.หมู่ที่ 13  เป็นกรรมการ 
3. นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน ส.อบต.หมู่ที่  4   เป็นเลขานุการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
นายวิทยา ทองบัว         ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภา 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ปลัด/เลขานุการฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
    ข้อ 49 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
   ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
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นายวิทยา  ทองบัว ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รับ
ประธานสภาฯ  ไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรก าหนดวันใด 
   ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563       
ส.อบต.หมู่ที่ 9  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 
   12.30 น.ในวันและเวลาราชการ รวมระยะเวลาเท่ากับ 28 ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปร
   ญัตติได้ที่ คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งจะมารับค าแปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสัก  
นายวิทยา  ทองบัว  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่       
ประธานสภาฯ  นายณัฐวุฒิ  โภชนา ส.อบต.หมู่ที่ 9 เสนอมาหรือไม ่
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายวิทยา  ทองบัว ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาฯมีมติเห็นชอบให้ ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ
ประธานสภาฯ  วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 08.30 น.
   ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. ในวันและเวลาราชการ. รวมระยะเวลา
   เทา่กับ 28 ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งจะมารับค า 
   แปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายณัฐวุฒิ  โภชนา  แจ้งเรื่องซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักซ่ึงได้แจ้งในที ่
ส.อบต. หมู่ที่ 9    ประชุมหลายครั้งแล้วให้ผู้บริหารด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
นายสายันต์  แย้มอ่วม แจ้งให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วย-หนองห้าง 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี   แจ้งเรื่องการเก็บขยะ การติดตั้ง การบริการจัดเก็บขยะของวัดสิงขร 
ส.อบต. หมู่ที่ 12  
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง แจ้งให้กองช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่10 ที่ได้รับความเสียหายโดยการส ารวจซ่อม 
ส.อบต. หมู่ที่ 10 ต่อไป 
นายวิทยา  ทองบัว บัดนี้ได้ประชุมครบตามวาระแล้วขอแจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ  ดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปร ญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยขอนัด
   ประชุมในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสัก ผู้ใดที่อยู่ในที่ประชุมเวลานี้ จะไม่ได้รับหนังสือนัดประชุมอีก 
   ส่วนผู้ที่ลาประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเวลานี้จะได้แจ้งให้ทราบเป็น ห นั ง สื อ ต า ม
   ระเบียบ ต่อไป ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุม 
   สภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  

 
 

เลิกการประชุมเวลา ๑4.00 น. 
 
 
 



 
             สุเมธ  สงสุวรรณ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

                  (นายสุเมธ  สงสุวรรณ)   
                                   เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก     
       
     อรทัย  จอนเอียด  ผู้พิมพ์/ทาน 
         (นางสาวอรทัย  จอนเอียด) 
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนสัก ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
  
       

       (ลงชื่อ)       ธีระ  ใจรักษ์  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
(นายธีระ  ใจรักษ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่14 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

              
                   
                                   (ลงชื่อ)            สุนทร  รอดเกิด ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุนทร  รอดเกิด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่9 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

       
              (ลงชื่อ)   พิมล  วงศ์ปาน          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายพิมล  วงศ์ปาน) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่2 
กรรมการและเลขานุการฯ 

 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย................... 
สมัยที่...........ครั้งที่ ........../......2563......เมื่อวันที่ ....................................................ประธานสภา อบต.ดอนสัก  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 


