
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่  26 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ 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. นายวัชรินทร์          พัฒน์ทอง    ส.อบต. หมู่ที่ 1 วัชรินทร์    พัฒน์ทอง  

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

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

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

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

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

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

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

12. นายเลิศเชาว์          แซ่เล้า ส.อบต. หมู่ที่ 11 เลิศเชาว์   แซ่เล้า  

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

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

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

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

 

 

/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. นายสุเมธ สงสุวรรณ ปลัด สุเมธ       สงสุวรรณ  

5. นายนันทวุฒิ        โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ   โอชารส  

6.  นางอาจินต์         สกุลรัตน์ ผอ.กองคลัง อาจินต์     สกุลรัตน์  

7.  นางวิภารัตน์ อักษรพิทักษ์ หัวหน้าส านักปลัด วิภารัตน์    อักษรพิทักษ์  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

   เมื่อองค์ประชุมครบ เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์
   ประชุมแล้ว ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระ
   รัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
   เปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิทยา ทองบัว   1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  
   2563 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระ รับ
   หลักการ และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สภาฯมีมติเห็นชอบให้ ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปร
   ญัตติในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม เวลา08.30 น.
   ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. และจะได้พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปร
   ญัตติและวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ เป็นล าดับถัดไป 
   2. การประชุมวันนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 13 ท่าน ลากิจ 2 ท่าน  
   3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือ
   เปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
-รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  เชิญเลขานุการสภาฯ 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ เลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2563 
ปลัด/เลขานุการฯ 
นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในรายงานการประชุมที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ             หรือไม่ (ไม่มี) 

/มติที่ประชุม... 



-3- 
มติที่ประชุม ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ดอนสัก ครั้งนี้  มีมติรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  2563 เมื่ อวันที่  14 สิงหาคม 2563 โดยมีมติรับรอง 12 เสียง               
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 3.1 รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

นายวิทยา  ทองบัว ขอเชิญ นายอรุณ  บัวแก้ว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯรายงานผลการรับค าแปร
ประธานสภาฯ  ญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 
นายอรุณ  บัวแก้ว เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ประธานกรรมการ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้มมีติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2563 ประกอบไปด้วย  
1. นายอรุณ  บัวแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 1   เป็นประธานกรรมการฯ  
2. นายสมบัติ  สรษณะ  ส.อบต.หมู่ที่ 13 เป็นกรรมการ  
3. นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน ส.อบต.หมู่ที่ 4   เป็นกรรมการและเลขานุการฯ  
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2554  ข้อ ๕๐   ก าหนดไว้ว่า “เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และ
ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือ
ข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน นั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการรับค าแปร
ญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯดังนี้  

   1. ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อ
   วันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ สภาฯมีมติเห็นชอบ
   ให้ ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563  โดยเริ่มตั้งแต่
   วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. ใน
   วันและเวลาราชการโดยให้เสนอค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งมารับค าแปร
   ญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
   ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 ตามร่างเดิมท่ีประธานสภาฯ 

/ได้ส่งให้... 
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   ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯไปพิจารณา 

2. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯดังกล่าว 
3. ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64  
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นายวิทยา  ทองบัว ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่    
เลขานุการสภาฯ  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
   เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสมาชิกสภาฯจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
   แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
   ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
   แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
นายวิทยา ทองบัว   เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติและ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่
   ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา  โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
   ตอนหรือข้อใด และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติไม่มีการสงวนค าแปร
   ญัตติใดๆ 

- จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เรื่องประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่นายกเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆและให้ผ่านในวาระที่ 
2 นี้ไปสู่การพิจารณาวาระท่ี 3 ขั้นลงมติต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   2564  
   วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
นายวิทยา  ทองบัว ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

/นายสุเมธ... 
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นายสุเมธ สงสุวรรณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
เลขานุการ สภาฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ ๕๒ ก าหนดไว้ว่า “การพิจารณาร่าง 
 ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี

การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม”่  

นายวิทยา  ทองบัว มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 หรือไม่(ไม่มี)จึงขอมติที่
ประธานสภาฯ  ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 หรือไม ่ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายวิทยา  ทองบัว ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียงขอประกาศ
ประธานสภาฯ  ให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสัก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   โดยมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี- 
นายวิทยา  ทองบัว ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือไม่(ไม่มี)เมื่อที่ประชุมได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุม ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ 
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี2563 
  

 
เลิกการประชุมเวลา ๑1.30 น. 

          
               สุเมธ  สงสุวรรณ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

                  (นายสุเมธ  สงสุวรรณ)   
                                    เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก     

  
     

     อรทัย  จอนเอียด  ผู้พิมพ์/ทาน 
         (นางสาวอรทัย  จอนเอียด) 
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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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 ............/...............เมื่อวันที่ ............................ประธานสภา อบต.ดอนสัก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 
 

(นายวิทยา  ทองบัว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

    

 


