- สำเนำ รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
ผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1.
นายด่อง จันอ่อน
2.
นายบัวเรียน ห้าวจันทึก
3.
นายบุญจันทร์ มันสาบุญ
4.
นายภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
5.
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ
6.
นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
7.
นายจาปา ปัสสาระกัง
8.
นายพิน พินไธสง
9.
นายสุดตา สารรัตน์
10. นายสาเริง แสงศิริ
11. นายหลง สงฆัง
12. นายอา สงฆัง
13. นายสมศรี สิงห์เทพ
14. นางฑิฆัมพร เทศไธสง
16. นายประยุทธ แพไธสง
17. นายหวัน สีหามาตย์
18. นายเลือน ศรีจันทร์
19. นายบุญโฮม หลุ่มใส
20. นายประยุทธ ทุดปอ
21. นางสาวกวินตรา จันอ่อน
22. นางนวลออง พินไธสง
23. นางจารุวรรณ ขันภักดี
24. นายทวีศักดิ์ บุญกุศล

1.

ผู้ไม่มำ
นายหลง สงฆัง

ตำแหน่ง
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

ลำยมือชื่อ
ด่อง จันอ่อน
บัวเรียน ห้าวจันทึก
บุญจันทร์ มันสาบุญ
ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
อุไรวรรณ ดาเยอ
บัวสี ปัสสาวะสังข์
จาปา ปัสสาระกัง
พิน พินไธสง
สุดตา สารรัตน์
สาเริง แสงศิริ
................................
อา สงฆัง
สมศรี สิงห์เทพ
ฑิฆัมพร เทศไธสง
ประยุทธ แพไธสง
หวัน สีหามาตย์
เลือน ศรีจันทร์
บุญโฮม หลุ่มใส
ประยุทธ ทุดปอ
กวินตรา จันอ่อน
นวลออง พินไธสง
จารุวรรณ ขันภักดี
ทวีศักดิ์ บุญกุศล
.

สมาชิก อบต.ม.6

หมำยเหตุ

.......ลำประชุม.......

-2ลำดับที่
1.

ชื่อ - สกุล
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นางนันทิชา คาสอนจิก

เริ่มประชุมเวลำ

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

นันทิชา คาสอนจิก

09.30 น.
เมือได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชือผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึง

ได้เชิญสมาชิกสภาฯผู้อาวุโสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวำระที่ 1

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

1.กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ทุกท่าน ทีได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และชี้แจงรายละเอียดด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ กาหนดเปิดประชุม
สภาฯสมัยสามัญ สมัยที 3 ประจาปี 2563 มีกาหนด 15 วันตั้งแต่วันที 1 – 15 สิงหาคม2563
ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ มีเรืองเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.การประชุมสภาฯในวันนี้มีสมาชิกสภาฯขาดประชุม จานวน 1 ท่าน ได้แก่ 1. นายหลง สงฆัง
ส.อบต.ม.6
3. ในการประชุมนี้ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือหรือเปิด
เป็นระบบสัน เพือให้เกียรติทีประชุมครับ
3.ขอเชิญสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนตาบลดอนดู่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ใน
วันที 12 สิงหาคม 2563

ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 2

รับทรำบ
เรืองรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที2/2563 ครั้งที 1 เมือวันที 30 เดือน
มิถุนายน 2563
ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม เชิญครับ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที2/2563 ครั้งที 1 เมือวันที 30 เดือน
มิถุนายน 2563
ตามทีได้ท่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยวิสามัญ ที
2/2563 ครั้งที 1 เมือวันที 30 มิถุนายน 2563 ไปแล้ว นัน้ คณะกรรมการสภาท้องถินได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมตรวจดูวา่ ต้องการแก้ไขถ้อยคาใดหรือไม่ เมือ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใด
จะเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีขอมติทีประชุม

มติที่ประชุม

-3ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2563
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีมติรับรอง 21 เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที 3

เรือง กระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที 4

เรืองทีคณะกรรมการทีสภาท้องถินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที 5

เรือง ทีเสนอใหม่
5.1 กำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
(วำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร)
ครับสาหรับในวาระที 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้ทางเลขาฯสภา ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย
ต่างๆทีเกียวข้องครับ
ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างสูงครับ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2554)กาหนดให้ มีวาระการพิจารณา 3 วาระ คือ วาระที 1 ให้ทีประชุมสภา
ท้องถิน ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติวา่ จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่
วาระที 2 ขั้นแปรญัตติ สภาท้องถินเมือลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด โดยต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย วาระที 3
ให้ทีประชุมสภาท้องถินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ซึงวาระที 3 นี้ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ทีประชุมสภาท้องถินจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร
ซึงญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณารวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที 2 ให้ กาหนด
ระยะเวลา เสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชัวโมง นับแต่สภาท้องถินมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ นั้นสาหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564
ทีจะประชุมในครั้งนี้ จะพิจารณาเพียงวาระที 1 คือ ขั้นรับหลักการเท่านั้น อีก 2 วาระจะประชุม
ในคราวต่อไปในการนี้ขอเรียนเชิญนายกฯกล่าวคาแถลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ครับ
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ครับ บัดนี้ถึงเวลาที
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ อีกครั้งหนึง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบ้ ริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 บัดนี้ ถึงเวลาทีผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่อีกครั้งหนึง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เลขานุการสภาฯ

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ปลัด อบต./นายก อบต.

-4ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
****รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย****
และบัดนี้ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน้ 48,000,000.00 บาท จ่ายจาดเงินรายได้จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดัง
เอกสารร่างงบประมาณทีประธานสภาฯได้นาส่งให้ทุกท่านแล้ว (ขอมอบให้ ปลัด อบต.ดอนดู่ ได้
ดาเนินการชี้แจงต่อทีประชุมต่อไป)
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

-ขอบคุณท่านนายก ครับ สาหรับรายละเอียด ในร่างข้อบัญญัตฯิ (ทีแจกให้สมาชิกสภาฯแล้ว) ขอ
เชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา ลาดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯอธิบายข้อระเบียบ
กฎหมาย

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกฎหมายว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2
พ.ศ. 2554
ข้อ 47 กาหนดว่าในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระทีหนึง ให้ทีประชุมสภาท้องถินปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินนั้ หรือไม่
หากมี
สมาชิกสภาท้องถินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนทีสมาชิกสภาท้องถินได้อภิปรายใน
เรืองนั้นพอสมควรแล้ว
ข้อ 62 เมือได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถินเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย
เพือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน
รับรองไม่น้อยกว่าหนึงในสามของสมาชิกสภาท้องถินทีอยู่ในทีประชุม
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
น.ส.อุไรวรรณ ดาเยอ
ส.อบต.ม.2

นายจาปา ปัสสาระกัง
ส.อบต.ม.4
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ดิฉันได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีท่าน
ประธานสภาฯได้ส่งไปให้พิจารณาก่อนล่วงหน้า พบว่า ในปีนที้ าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนดู่ได้เสนอร่างงบประมาณได้ครอบคลุมภารกิจ ตามสถานะการาคลังทีมีอยู่แล้ว
เมือไม่มีผู้ใดจะอภิปราย กระผมขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปรายเพือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 หรือไม่
ขอผู้รับรองคาเสนอของท่านจาปา ปัสสาระกัง ครับ

ที่ประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ทีประชุม
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-5มีมติรับรอง 8 เสียง ประกอบไปด้วย
1. นายสุดตา สารรัตน์
2. นายสมศรี สิงเทพ
3. นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ
4. นางสาวกวินตรา จันอ่อน
5. นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
6. นายประยุทธ แพไธสง
7. นายหวัน สีหามาตย์
8. นางจารุวรรณ ขันภักดี

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที 5
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที 7
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที 2
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที 11
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที 3
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที 8
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที 9
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที 12

บัดนี้ กระผมจะขอมติทีประชุมว่าเห็นชอบการปิดอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2564 วาระที 1 ขั้นรับหลักการหรือไม่
มีมติเห็นชอบให้ปิดอภิปราย 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เนืองจากญัตติขอให้ปิดอภิปรายต้องมีสมาชิกสภาท้องถินรับรองไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ
สมาชิกสภาท้องถินทีอยู่ในทีประชุม ซึงทีประชุมในวันนี้มีผู้มาประชุม จานวน 22 คน จึงต้องมีมติ
รับรอง จานวน 7 เสียงขึ้นไป กระผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มีมติรับรองญัตติขอให้ปิด
อภิปรายทีเสนอโดย นายจาปา ปัสสาระกัง ส.อบต.ม.4 โดยมีมติรับรอง 8 เสียง และ
สภามีมติเห็นชอบให้ปิดการอภิปราย จานวน 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ถือว่าได้ปิดอภิปรายโดยชอบแล้วตามทีระเบียบกฎหมายกาหนด
รับทรำบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ต่อไป ผมจะขอมติทีประชุมวาระที 1 ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนดู่ เรือง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบให้รับ
หลักการ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ในวาระ 1 ที่ประชุมมีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2564 ด้วยคะแนนเสียง
- รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
จานวน 21 เสียง
- ไม่รับหลักการ
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
(มีมติรับหลักการ เวลา 11.45 น.)

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติทีประชุมสภา อบต.ดอนดู่ ครั้งนี้ มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เรือง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยมีมติรับหลักการ 21 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกสียง 1 เสียง เป็นอันว่า
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ดีมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2564 ในเวลา 11.45 น.

-6ที่ประชุม

รับทราบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เนืองจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ
ประชุมไว้ชัวคราว เพือรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น.
รับทราบ

ที่ประชุม
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น.

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เลขานุการฯ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

5.2 กำรพิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 2 พ.ศ. 2554
ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระทีสองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายีสิบสีชัวโมงนับแต่สภา
ท้องถินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถินมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ 103
(1) จึงประกอบไปด้วยสมาชิกสภาท้องถินมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน ให้สมาชิกสภาท้องถินเสนอชือในกรณีทีสมาชิก
สภาท้องถินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถินครั้งแรกให้เป็นหน้าทีของ
เลขานุการสภาท้องถิน
ให้คณะกรรมการสภาท้องถินคณะหนึงๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากสภาท้องถิน
คณะนั้นๆ
ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถินจะกาหนดนัดประชุมเมือใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายีสิบสีชัวโมงก่อน
กาหนดเวลานัดประชุม
ตามทีท่านเลขานุการสภาฯได้ชแี้ จงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนัน้ บัดนี้จะเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ซึง
ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาท้องถินมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติทีประชุม
สภาฯว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจานวนกีคน

นายสมศรี สิงเทพ
ส.อบต.ม. 7
นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
ส.อบต.ม.3
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายสมศรี สิงเทพ
ส.อบต.ม.7

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
ส.อบต.ม.6

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นางสาวฑิฆัมพร พรมดี
ส.อบต.ม.7

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-7ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน
ผู้รับรองได้แก่ 1) นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ ส.อบต.ม.2
2) นายสาเริง แสงศิริ ส.อบต.ม.5
ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจำนวน 5 คน
ผู้รับรองได้แก่ 1) นายสุดตา สารรัตน์ ส.อบต.ม.5
2) นายเลือน ศรีจันทร์ ส.อบต.ม.9
มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติทีประชุมสภาฯว่าจะให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวนกีคน
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 3 คน จานวน 5 เสียง
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 5 คน จานวน 15 เสียง
ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนดู่ มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 5 คน
รับทราบ
เชิญท่านสมาชิกทุกท่านท่านเสนอรายชือผู้จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที 1
เรียนท่านประธานสภาฯทีเคารพ ผมนายสมศรี สิงเทพ ส.อบต.ม.7 ขอเสนอ
นำงสำวอุไรวรรณ ดำเยอ ส.อบต.ม.2 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1
ผู้รับรอง
1. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี ส.อบต.ม. 7
2. นายสาเริง แสงศิริ ส.อบต.ม. 5
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชือสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 คือ นำงสำวอุไรวรรณ ดำเยอ ส.อบต.ม.2
มีมติเห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรียนท่านประธานสภาฯทีเคารพ ผมนายบัวสี ปัสสาวะสังข์ ส.อบต.ม.3 ขอเสนอ
นำงจำรุวรรณ ขันภักดี ส.อบต.ม.12
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2
ผู้รับรอง
1. นายเลือน ศรีจันทร์ ส.อบต.ม. 9
2. นายหวัน สีหามาตย์ ส.อบต.ม. 9
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชือสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที 2 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 คือ นำงจำรุวรรณ ขันภักดี ส.อบต.ม.12
มีมติเห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรียนท่านประธานสภาฯทีเคารพ ดิฉัน นางสาวฑิฆัมพร พรมดี ส.อบต.ม.7 4ขอเสนอ
นำยสุดตำ สำรรัตน์ ส.อบต.ม. 5 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3
ผู้รับรอง
1. นายบัวสี ปัสสาวะสังข์ ส.อบต.ม. 3
2. นางนวลออง พินไธสง ส.อบต.ม. 12
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชือสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที 3 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3 คือ นำยสุดตำ สำรรัตน์ ส.อบต.ม. 5
มีมติเห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายจาปา ปัสสาระกัง
ส.อบต.ม.4

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นางจารุวรรณ ขันภักดี
ส.อบต.ม.12

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-8เรียนท่านประธานสภาฯทีเคารพ ผมนายจาปา ปัสสาระกัง ส.อบต.ม.4 ขอเสนอ
นำงนวลออง พินไธสง ส.อบต.ม.12 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4
ผู้รับรอง
1. นายสมศรี สิงเทพ
ส.อบต.ม.7
2. นายบุญโฮม หลุ่มใส ส.อบต.ม. 10
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชือสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที 4 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4 คือ นำงนวลออง พินไธสง ส.อบต.ม.12
มีมติเห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรียนท่านประธานสภาฯทีเคารพ ดิฉัน นางจารุวรรณ ขันภักดี ส.อบต.ม.12 ขอเสนอ
นำยจำปำ ปัสสำระกัง เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 5
ผู้รับรอง
1. นายพิน พินไธสง
ส.อบต.ม.4
2. นายภาณุวฒ
ั น์ เฉียบแหลม ส.อบต.ม. 2
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชือสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที 5 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
มี คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 5 คือ นำยจำปำ ปัสสำระกัง ส.อบต.ม.4
มีมติเห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ครบ 5 คนแล้วขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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. นายจาปา ปัสสาระกัง
ส.อบต.ม.4
เป็นกรรมการแปรญัตติคนที 5
รับทราบ
5.3 กำรพิจำรณำกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ. 2554
ข้อ 49 กาหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติทีสภาท้องถินลงมติรบั หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถินส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และทีประชุมสภาท้องถินจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
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ร่างข้อบัญญัติทีสภาท้องถินลงมติรับหลักการแล้วนั้น ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รับไปแล้ว
ประธานสภาฯ
บัดนี้ขอเชิญทีประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ควรกาหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และ
เสนอทีไหน
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ ขอเสนอให้กาหนดระยะเวลายืนคาแปรญัตติ วันที 8,9,10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 –
ส.อบต.ม. 2
16.30 น. รวมระยะเวลา เท่ากับ 24 ชัวโมง โดยให้เสนอคาแปรญัตติได้ที ห้องสำนักงำนปลัด
นายด่อง จันอ่อน
มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอืนหรือไม่ หากไม่มี ขอมติทีประชุมว่า เห็นชอบตามที นางสาวอุไรวรรณ
ประธานสภาฯ
ดาเยอ ส.อบต.ม.2 เสนอมาหรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
นายด่อง จันอ่อน
ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาฯมีมติเห็นชอบให้ กาหนดระยะเวลายืนคาแปรญัตติรา่ ง
ประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ต่อคณะกรรมการได้ตั้งแต่ วันที 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. รวยระยะเวลาเท่ากับ 24 ชัวโมง โดยให้
ยืนคาแปรญัตติได้ที ห้องสานักงานปลัด
ที่ประชุม
รับทราบ

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เลขานุการฯ
ที่ประชุม

5.4 เลขำนุกำรสภำฯ อบต.นัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ. 2554
ข้อ 109 กาหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถินครั้งแรกให้เป็น
หน้าทีของเลขานุการสภาท้องถิน”
ขอเชิญเลขานุการสภาฯนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯครั้งแรกในวันนี้เลยนะครับ วันที 7 สิงหาคม 2563
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
รับทราบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

5.5 กำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน ดังนี้

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

รำยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำงที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น รำยละเอียดดังนี้
ข้อควำมเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังนี้
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โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนผิ ว คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ ำ นหนองบั ว ลอง หมู่ ที่ 8 จ ำนวน
334,800 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
ลอง หมู่ที่ 8 โดยดาเนินการเริ่มทาการจากศาลพระภูมิไปบ้านพ่อไหว ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยำว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทาง
กลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119 ลาดับที่ 89
ข้อควำมใหม่
โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนผิ ว คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ ำ นหนองบั ว ลอง หมู่ ที่ 8 จ ำนวน
329,133 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
ลอง หมู่ที่ 8 โดยดาเนินการเริ่มทาการจากศาลพระภูมิไปบ้านพ่อไหว ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยำว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทาง
กลบดินตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119 ลาดับที่ 89
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวำระที่ 6

เรืองอืนๆ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

สอบถามว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุก
ท่านทีให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ปิดประชุม

เลิกประชุมเวลำ 15.45 น.
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ลงชือ

ทวีศักดิ์ บุญกูศล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทวีศักดิ์ บุญกุศล)
เลขานุการสภาฯ
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดอนดู่ ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมแล้ว

ตรวจแล้ว

สมบูรณ์ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน แก้ไขเรือง 1……………………………………...
2…………………………………….….

ลงชือ อุไรวรรณ ดาเยอ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชือ เลือน ศรีจันทร์ ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ)

(นายเลือน ศรีจันทร์)

ลงชือ หวัน สีหามาตย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายหวัน สีหามาตย์)

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย
........วิสามัญ.................. สมัยที ...2......ครั้งที ...1......../.....60...... เมือวันที .....25 สิงหาคม 2560........... ประธานสภา อบต.
ดอนดู่ จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 2 พ.ศ. 2554
ลงชือ

ด่อง จันอ่อน
(นายด่อง จันอ่อน)
ประธานสภาฯ

ผู้ตรวจ

