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1. 
 
 

นายด่อง  จนัอ่อน 
นายบัวเรียน    ห้าวจนัทึก 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ 
นายบัวสี  ปัสสาวะสังข ์
นายจ าปา    ปสัสาระกัง 
นายพนิ พินไธสง 
นายสดุตา  สารรัตน ์
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นายหลง  สงฆัง 
นายอ  า  สงฆัง 
นายสมศรี  สงิห์เทพ 
นางฑิฆัมพร  เทศไธสง 
นายประยุทธ  แพไธสง 
นายหวัน  สีหามาตย ์
นายเลื อน  ศรีจันทร์ 
นายบุญโฮม  หลุ่มใส 
นายประยุทธ    ทดุปอ 
นางสาวกวนิตรา จนัอ่อน 
นางนวลออง  พินไธสง 
นางจารุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 
 

ผู้ไม่มำ 
นายหลง  สงฆัง 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.9 
สมาชิก อบต.ม.9 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.12 
ปลัด อบต.ดอนดู/่เลขาฯ 
 
 
สมาชิก อบต.ม.6 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
บุญจันทร์  มนัสาบุญ 
ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม 
อุไรวรรณ  ดาเยอ 
บัวสี  ปสัสาวะสังข ์
จ าปา    ปัสสาระกัง 
พิน พินไธสง 
สุดตา  สารรัตน ์
ส าเริง  แสงศิร ิ
................................ 
อ  า  สงฆัง 
สมศรี  สิงห์เทพ 
ฑิฆัมพร  เทศไธสง 
ประยุทธ  แพไธสง 
หวัน  สีหามาตย ์
เลื อน  ศรีจันทร์ 
บุญโฮม  หลุ่มใส 
ประยุทธ    ทุดปอ 
กวินตรา จันอ่อน 
นวลออง  พินไธสง 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
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ล ำดับที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
ลำยมือชื่อ 

 
หมำยเหตุ 

 
1. 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นางนันทชิา  ค าสอนจิก 
 

 
นักวิเคราะห์ 
 

 
นันทชิา ค าสอนจิก 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

   เมื อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึง

ได้เชิญสมาชิกสภาฯผู้อาวโุสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่องประธำนแจ้งใหท้ี่ประชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  1.กล่าวสวัสดสีมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้ และชี้แจงรายละเอียดด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ก าหนดเปิดประชุม 

สภาฯสมัยสามัญ  สมัยที  3 ประจ าป ี2563  มีก าหนด 15 วันตั้งแต่วันที  1 – 15  สิงหาคม2563
ประกอบกับ องค์การบริหารสว่นต าบลดอนดู่ มีเรื องเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.การประชุมสภาฯในวันนี้มีสมาชิกสภาฯขาดประชุม จ านวน 1  ท่าน ได้แก่ 1. นายหลง สงฆัง  
ส.อบต.ม.6  
3. ในการประชุมนี้ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นปดิเสียงโทรศัพท์มือถือหรือเปิด
เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุมครับ 
3.ขอเชิญสมาชิกสภาองค์กาบรหิารส่วนต าบลดอนดู่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ใน
วันที  12 สิงหาคม 2563  
 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
ระเบียบวำระที่  2 เรื องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามญั สมัยที 2/2563 คร้ังที  1 เมื อวันที   30 เดือน  

มิถุนายน  2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม เชญิครับ 
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที 2/2563 คร้ังที  1 เมื อวันที   30 เดือน  

มิถุนายน  2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ ที   
ประธานสภาฯ  2/2563  คร้ังที  1 เมื อวันที  30 มิถุนายน 2563   ไปแล้ว  นัน้ คณะกรรมการสภาท้องถิ นได้ตรวจ 

รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
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มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2563  

คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 30เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563   โดยมีมติรับรอง 21 เสียง  
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระที  3  เรื อง กระทู้ถาม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที  4  เรื องที คณะกรรมการที สภาท้องถิ นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไมม่ี) 
 
ระเบียบวาระที  5  เรื อง ที เสนอใหม่ 

5.1 กำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(วำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร) 

นายด่อง จนัอ่อน  ครับส าหรับในวาระที  1 ข้ันรับหลักการ ขอให้ทางเลขาฯสภา ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  ต่างๆที เกี ยวข้องครับ 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างสูงครับ การพิจารณารา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตาม 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ มเติมถึง  

(ฉบับที  2) พ.ศ. 2554)ก าหนดให้ มีวาระการพิจารณา 3 วาระ คือ  วาระที  1 ให้ที ประชุมสภา 
ท้องถิ น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติวา่จะรบัหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่   
วาระที  2 ขั้นแปรญัตติ  สภาท้องถิ นเมื อลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร 
ญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาฯ  ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย 
ละเอียด  โดยต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย วาระที  3 
ให้ที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ ซึ งวาระที  3 นี้ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที ประชุมสภาท้องถิ นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  ซึ งญัตตริ่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณารวดเดียวไมไ่ด้  และในการพิจารณา  วาระที  2 ให้ ก าหนด
ระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติไวไ้ม่น้อยกว่า 24 ชั วโมง นบัแต่สภาท้องถิ นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ นั้นส าหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ที จะประชุมในครั้งนี้ จะพิจารณาเพียงวาระที  1 คือ ขั้นรับหลักการเท่านั้น อีก 2 วาระจะประชุม
ในคราวต่อไปในการนี้ขอเรียนเชิญนายกฯกล่าวค าแถลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ.2564  ครับ 

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล   เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ครับ บดันี้ถึงเวลาที  
ปลัด อบต./นายก อบต. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  จะได้เสนอร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อีกครั้งหนึ ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบ้ริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึง 
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ.  
2564  บัดนี้  ถึงเวลาที ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่อีกคร้ังหนึ ง  ฉะนั้น ใน 
โอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก 
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ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้
 
****รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย**** 
 
และบัดนี้ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจา่ยทั วไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้  48,000,000.00  บาท จ่ายจาดเงนิรายได้จัดเก็บ 
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดงั 
เอกสารร่างงบประมาณที ประธานสภาฯไดน้ าส่งให้ทุกท่านแล้ว (ขอมอบให้ ปลัด อบต.ดอนดู่ ได้ 
ด าเนินการชี้แจงต่อที ประชุมต่อไป) 

 
นายด่อง จนัอ่อน  -ขอบคุณท่านนายก ครับ ส าหรับรายละเอียด ในร่างข้อบัญญัตฯิ(ที แจกให้สมาชิกสภาฯแล้ว) ขอ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกทุกท่านไดพ้ิจารณา ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯอธิบายข้อระเบยีบ

กฎหมาย 
 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ระเบียบกฎหมายว่าดว้ยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2   
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2554 

ข้อ 47 ก าหนดว่าในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที หนึ ง ให้ที ประชุมสภาท้องถิ นปรกึษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมตวิ่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินัน้หรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที สมาชิกสภาท้องถิ นได้อภิปรายใน
เรื องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 62 เมื อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาทอ้งถิ นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย
เพื อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ น
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ นที อยู่ในที ประชุม 

นายด่อง จนัอ่อน  สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทา่นใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ 
ประธานสภาฯ 
น.ส.อุไรวรรณ ดาเยอ ดิฉันได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที ท่าน 
ส.อบต.ม.2  ประธานสภาฯไดส้่งไปให้พิจารณาก่อนล่วงหนา้ พบว่า ในปีนีท้าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนดู่ได้เสนอร่างงบประมาณได้ครอบคลุมภารกิจ ตามสถานะการาคลังที มีอยู่แล้ว 
 
นายจ าปา ปสัสาระกัง เมื อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย กระผมขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปรายเพื อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ส.อบต.ม.4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 หรือไม่ 
นายด่อง จนัอ่อน  ขอผู้รับรองค าเสนอของท่านจ าปา ปสัสาระกัง  ครับ 
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม   มีมติรับรอง 8  เสียง ประกอบไปด้วย 

1. นายสดุตา  สารรัตน ์   สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที  5 
2. นายสมศรี  สงิเทพ   สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที  7 
3. นางสาวอุไรวรรณ   ดาเยอ  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที  2 
4. นางสาวกวนิตรา จนัอ่อน  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที  11 
5. นายบัวสี ปัสสาวะสังข ์   สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที  3 
6. นายประยุทธ  แพไธสง   สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที  8 
7. นายหวัน  สีหามาตย์   สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที  9 
8. นางจารุวรรณ  ขันภักดี   สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที  12 

 
นายด่อง จนัอ่อน  บัดนี้ กระผมจะขอมติที ประชุมว่าเห็นชอบการปดิอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ. 2564 วาระที  1 ข้ันรับหลักการหรือไม่ 
ที ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ปิดอภิปราย  21  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
นายด่อง จนัอ่อน  เนื องจากญัตติขอให้ปิดอภิปรายต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ งในสามของ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาท้องถิ นที อยู่ในที ประชุม ซึ งที ประชุมในวันนี้มีผู้มาประชุม จ านวน 22  คน จึงต้องมมีติ 

รับรอง จ านวน 7  เสียงขึ้นไป กระผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มีมติรับรองญัตติขอให้ปิด 
อภิปรายที เสนอโดย นายจ าปา  ปัสสาระกัง ส.อบต.ม.4  โดยมมีติรับรอง 8 เสียง และ 
สภามีมติเห็นชอบให้ปิดการอภิปราย จ านวน 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ถือว่าได้ปิดอภิปรายโดยชอบแลว้ตามที ระเบียบกฎหมายก าหนด 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
 
นายด่อง จนัอ่อน ต่อไป ผมจะขอมติที ประชุมวาระที  1 ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ดอนดู่ เรื อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบให้รับ

หลักการ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ในวาระ  1  ที่ประชุมมีมติรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  2564   ด้วยคะแนนเสียง 
   -  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  จ านวน 21     เสียง 
   -  ไมร่ับหลักการ    จ านวน    -     เสียง 
   -  งดออกเสียง    จ านวน    1     เสียง 
   (มีมติรับหลักการ เวลา 11.45 น.) 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที ประชุมสภา อบต.ดอนดู่ ครั้งนี้ มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เรื อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2564  โดยมีมติรับหลักการ  21  เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกสียง  1 เสียง เป็นอันวา่  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ดีมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564   ในเวลา 11.45 น.   
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ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  เนื องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั วคราว เพื อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 

 
5.2 กำรพิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง 
เลขานุการฯ  ฉบับที  2 พ.ศ. 2554  
   ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบญัญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ 

พิจารณาวาระที สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตไิวไ้มน่้อยกว่ายี สบิสี ชั วโมงนับแตส่ภา 
ท้องถิ นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ นมีจ านวนไมน่้อยกว่าสามคนแต่ 
ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ 103  
(1) จึงประกอบไปด้วยสมาชิกสภาทอ้งถิ นมีจ านวนไมน่้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ น ให้สมาชิกสภาท้องถิ นเสนอชื อในกรณีที สมาชิก
สภาท้องถิ นเปน็ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ นรับรองไมน่้อยกว่าสองคน 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ นคร้ังแรกให้เป็นหน้าที ของ
เลขานุการสภาท้องถิ น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ นคณะหนึ งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากสภาท้องถิ น
คณะนั้นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ นจะก าหนดนัดประชุมเมื อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ น สมาชิก
สภาท้องถิ น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตต ิ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี สิบสี ชั วโมงก่อน
ก าหนดเวลานัดประชุม 

นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ทา่นเลขานุการสภาฯไดช้ีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนัน้ บัดนี้จะเป็นการเลือก 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2563  ซึ ง 

ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาท้องถิ นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที ประชมุ 
สภาฯว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี คน 
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นายสมศรี สงิเทพ  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
ส.อบต.ม. 7  ผู้รับรองได้แก่   1) นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ  ส.อบต.ม.2 
     2) นายส าเริง  แสงศิริ     ส.อบต.ม.5 
นายบัวสี ปัสสาวะสังข ์ ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 5 คน 
ส.อบต.ม.3  ผู้รับรองได้แก่   1) นายสดุตา  สารรัตน์  ส.อบต.ม.5 
     2) นายเลื อน  ศรีจันทร์     ส.อบต.ม.9 
นายด่อง จนัอ่อน   มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที ประชุมสภาฯวา่จะให้มี 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนกี คน  
ที่ประชุม   เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3  คน จ านวน    5  เสียง 
   เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5  คน จ านวน    15  เสียง 
นายด่อง จนัอ่อน  ประกาศให้ทุกท่านทราบวา่ สภา อบต.ดอนดู่ มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวน 5  คน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายด่อง จนัอ่อน  เชิญท่านสมาชิกทุกท่านทา่นเสนอรายชื อผู้จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  1 
ประธานสภาฯ   
นายสมศรี  สงิเทพ  เรียนท่านประธานสภาฯที เคารพ ผมนายสมศรี สิงเทพ  ส.อบต.ม.7 ขอเสนอ 
ส.อบต.ม.7  นำงสำวอุไรวรรณ  ดำเยอ ส.อบต.ม.2 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 

ผู้รับรอง  1. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี  ส.อบต.ม. 7 
     2. นายส าเริง  แสงศิริ     ส.อบต.ม. 5 
นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอรายชื อสมาชิกเปน็คณะกรรมการแปรญัตติ คนที  1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ  มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 คือ  นำงสำวอุไรวรรณ ดำเยอ  ส.อบต.ม.2 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ   20   เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 
นายบัวสี  ปัสสาวะสังข์      เรียนท่านประธานสภาฯที เคารพ ผมนายบัวสี ปัสสาวะสังข์  ส.อบต.ม.3  ขอเสนอ  
ส.อบต.ม.6  นำงจำรุวรรณ  ขันภักดี   ส.อบต.ม.12  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 
   ผู้รับรอง  1. นายเลื อน  ศรีจันทร์   ส.อบต.ม. 9 
     2. นายหวัน  สีหามาตย์     ส.อบต.ม. 9 
นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอรายชื อสมาชิกเปน็คณะกรรมการแปรญัตติ คนที  2 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ  มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 คือ  นำงจำรุวรรณ  ขันภักดี   ส.อบต.ม.12 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ   20    เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 
นางสาวฑิฆัมพร พรมดี เรียนท่านประธานสภาฯที เคารพ ดิฉัน นางสาวฑิฆัมพร  พรมด ีส.อบต.ม.7  4ขอเสนอ 
ส.อบต.ม.7   นำยสุดตำ สำรรัตน์  ส.อบต.ม. 5  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3 

ผู้รับรอง  1. นายบัวสี  ปัสสาวะสังข์   ส.อบต.ม. 3 
     2. นางนวลออง พินไธสง  ส.อบต.ม. 12 
นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอรายชื อสมาชิกเปน็คณะกรรมการแปรญัตติ คนที  3 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ  มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3 คือ  นำยสุดตำ  สำรรัตน์  ส.อบต.ม. 5 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ   20    เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 



 
-8- 

นายจ าปา ปสัสาระกัง เรียนท่านประธานสภาฯที เคารพ ผมนายจ าปา ปัสสาระกัง  ส.อบต.ม.4 ขอเสนอ  
ส.อบต.ม.4  นำงนวลออง พินไธสง   ส.อบต.ม.12  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4 

ผู้รับรอง  1. นายสมศรี  สิงเทพ    ส.อบต.ม.7 
     2. นายบุญโฮม หลุ่มใส    ส.อบต.ม. 10 
นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอรายชื อสมาชิกเปน็คณะกรรมการแปรญัตติ คนที  4 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ  มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4  คือ  นำงนวลออง พินไธสง   ส.อบต.ม.12 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ   20    เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 
นางจารุวรรณ ขันภักดี เรียนท่านประธานสภาฯที เคารพ ดิฉัน นางจารุวรรณ ขันภักดี ส.อบต.ม.12 ขอเสนอ 
ส.อบต.ม.12  นำยจ ำปำ ปัสสำระกัง  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 5 

ผู้รับรอง  1. นายพิน พนิไธสง    ส.อบต.ม.4 
     2. นายภาณุวฒัน์  เฉียบแหลม   ส.อบต.ม. 2 
นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอรายชื อสมาชิกเปน็คณะกรรมการแปรญัตติ คนที  5 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ  มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 5 คือ  นำยจ ำปำ  ปัสสำระกัง   ส.อบต.ม.4 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ   20   เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ครบ 5 คนแล้วขอประกาศวา่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
ประธานสภาฯ   2563  ประกอบไปด้วย    

1. นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ    ส.อบต.ม.2    เป็นกรรมการแปรญัตติคนที  1 
   2. นางจารุวรรณ  ขันภักดี   ส.อบต.ม.12 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที  2 
   3. นายสุดตา  สารรัตน์    ส.อบต.ม.5    เป็นกรรมการแปรญัตติคนที  3 
   4. นางนวลออง พินไธสง  ส.อบต.ม.12    เป็นกรรมการแปรญัตติคนที  4 
   5. นายจ าปา  ปัสสาระกัง  ส.อบต.ม.4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที  5 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.3 กำรพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ  เพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554  
   ข้อ 49 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบญัญัติที สภาท้องถิ นลงมติรบัหลกัการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ นส่งรา่งข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และที ประชุมสภาท้องถิ นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
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นายด่อง จนัอ่อน  ร่างข้อบัญญัติที สภาท้องถิ นลงมติรับหลักการแล้วนั้น ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รับไปแลว้  
ประธานสภาฯ  บัดนี้ขอเชิญที ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรก าหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และ 

เสนอที ไหน 
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื นค าแปรญัตติ วนัที  8,9,10 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 
ส.อบต.ม. 2  16.30 น. รวมระยะเวลา เท่ากับ 24 ชั วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที  ห้องส ำนักงำนปลัด 
นายด่อง จนัอ่อน  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอยา่งอื นหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที ประชุมวา่ เห็นชอบตามที  นางสาวอุไรวรรณ  
ประธานสภาฯ  ดาเยอ ส.อบต.ม.2 เสนอมาหรือไม่ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ   20   เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 
นายด่อง  จนัอ่อน  ประกาศให้ทุกท่านทราบวา่ สภาฯมีมติเห็นชอบให้ ก าหนดระยะเวลายื นค าแปรญัตติรา่ง 
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  ต่อคณะกรรมการได้ตั้งแต่ วนัที  8  สิงหาคม  

2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  วันที    9  สิงหาคม   2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  และ 
วันที   10 สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 -16.30 น. รวยระยะเวลาเทา่กับ 24 ชั วโมง โดยให้ 
ยื นค าแปรญัตตไิด้ที  ห้องส านักงานปลัด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.4 เลขำนุกำรสภำฯ อบต.นัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
ประธานสภาฯ  เพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 109 ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ นครั้งแรกให้เป็น
หน้าที ของเลขานุการสภาท้องถิ น” 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯครั้งแรกในวันนี้เลยนะครับ วันที  7  สิงหาคม 2563   
เลขานุการฯ  เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.5 กำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 

นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2563  รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน ดังนี้ 
   รำยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร 

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ 
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น รำยละเอียดดังนี้ 
ข้อควำมเดิม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังนี้  
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ข้อควำมเดิม 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองบัวลอง  หมู่ที่ 8 จ ำนวน 
334,800 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
ลอง หมู่ที่ 8 โดยด าเนินการเริ่มท าการจากศาลพระภูมิไปบ้านพ่อไหว ขนาดกว้าง  5 เมตร
ยำว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทาง
กลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119 ล าดับที่ 89 

 
ข้อควำมใหม่ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองบัวลอง  หมู่ที่ 8 จ ำนวน 
329,133 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
ลอง หมู่ที่ 8 โดยด าเนินการเริ่มท าการจากศาลพระภูมิไปบ้านพ่อไหว ขนาดกว้าง  5 เมตร
ยำว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทาง
กลบดินตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119 ล าดับที่ 89 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ   20   เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 
 
 
ระเบียบวำระที่  6 เรื องอื นๆ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  สอบถามว่ามสีมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุก 
ประธานสภาฯ  ท่านที ให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้   ปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลำ   15.45  น. 
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   ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกูศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 

 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดอนดู่ ไดต้รวจสอบรำยงำนกำรประชุมแล้ว 

 

                 ตรวจแล้ว                 สมบูรณ์ครบถ้วน 
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 

ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร์    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ)               (นายเลื อน  ศรีจันทร์) 

 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                   (นายหวัน  สีหามาตย์) 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย   
........วิสามัญ.................. สมัยที  ...2......ครั้งที  ...1......../.....60...... เมื อวันที  .....25 สิงหาคม 2560........... ประธานสภา อบต.
ดอนดู่ จึงไดล้งลายมือชื อไว้เปน็หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ มเติมถึง ฉบับที  2 พ.ศ. 2554 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

(นายด่อง   จนัอ่อน) 

ประธานสภาฯ 

 

 


