
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศุภชัย  พันธไชย ประธานสภา อบต.ดอนมัน ศุภชัย  พันธไชย  
2 นายบุญทา  จูมเกษ รองประธานสภา อบต.ดอนมัน บุญทา  จูมเกษ  
3 นายมานพ  บุไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.1 มานพ  บุไธสง  
4 นายรวย  พวงกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.1 รวย  พวงกลาง  
5 นางทองใบ  ผ่องทองหลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.2 ทองใบ  ผ่องทองหลาง  
6 นายแสน  ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.2 - ลา 
7 นางทองมา  เสนอกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.3 ทองมา  เสนอกลาง  
8 นางพรรณี  ทอนไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.3 พรรณี  ทอนไธสง  
9 นายสัมฤทธิ์  ค ายาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.4 - ลา 
10 นายไพบูรณ์  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.4 ไพบูรณ์  โสรัมภา  
11 นางเกศกัลยา  จันทิชัย สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.5 เกศกัลยา  จันทิชัย  
12 นายธีรพล  โพธิจักร สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.6 ธีรพล  โพธิจักร  
13 นายวิโรจน์  วรรณกัมมิโก สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.7 - ลา 
14 นายเจริญศักด์ิ  จงเจริญ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.7 เจริญศักด์ิ จงเจริญ  
15 นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.8  ลา 
16 นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.8 สุรชัย  สาโสภา  
17 นายจีรณะ  บุญเกิด สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.9 จีรณะ  บุญเกิด  
18 นายสุบรรณ  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.10 สุบรรณ  มโนรมย์  
19 นายอภินันท์  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.10 อภินันท์  มโนรมย์  
20 นายอุทัย  สุวิชา เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน อุทัย  สุวิชา  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางเรืองอุไร  มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. 
ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ดอนมัน 

เรืองอุไร  มาตย์นอก  

2 นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าส านักปลัด ประภาภรณ์ โนนม่วง  
3 นายภิวรรษ กุลจิตติอัมพร ผู้อ านวยการกองช่าง ภิวรรษ กุลจิตติอัมพร  
4 นางพิชญาอร  พลดงนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พิชญาอร  พลดงนอก  
5 นายคมเพชร  สุปะมา นักจัดการงานท่ัวไป คมเพชร  สุปะมา  
6 นางบัวริน  ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน  ฤทธิพิษ  
7 สิบเอกณัฐพงษ์  ช านาญ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส.อ.ณัฐพงษ์  ช านาญ  
8 สิบเอกวรวุฒิ  แก้วจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ส.อ.วรวุฒิ  แก้วจันทร์  
     

 



 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไว้เมื่อครบองค์ประชุม ได้ให้
สัญญาณเสียงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าห้องประชุมและน่ังตามเก้าอี้ที่
เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ แยกต่างหากจากที่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 

นายอุทัย (เลขานุการสภาฯ)วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2561 
ตามมาตรา  56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537รวมถึงท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  จึง
จะเป็นองค์ประชุม บัดน้ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน เข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว ก่อนท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมันจะเปิดประชุม  ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2561  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้มีมติก าหนด
สมัยประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน โดยมีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันท่ี 10 – 
24 สิงหาคม 2561 นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
สมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม จึงท าการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที ่1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันแจ้งลาไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)  การประชุมวันน้ีมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันแจ้งขอลา เน่ืองจากติดภารกิจ

จ าเป็น จ านวน 4 ท่าน คือ (1) นายแสน ประดิษฐ์จา ส.อบต. ม.2 (2) นายสัมฤทธิ์ ค ายาง ส.อบต. 
ม.4 (3) นายวิโรจน์ วรรณกัมมิโก  ส.อบต. ม.7 (4) นายแรม  คุ้มกลาง ส.อบต. ม.8 

ที่ประชุม   รับทราบ 
   1.2 เชิญร่วมกิจกรรมวันก านันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2561 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)  วันท่ี 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันก านันผู้ใหญ่บ้าน หลังจากการประชุมวันน้ีเสร็จสิ้น ขอเชิญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันทุกท่านเข้าร่วมงานวันก านันผู้ใหญ่บ้าน ท่ีอ าเภอ
ประทาย ซึ่งจะมีกิจกรรมท้ังวันรวมท้ังช่วงกลางคืนด้วย  

ที่ประชุม   รับทราบ 
  1.3 เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2561 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) วันท่ี 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 อ าเภอประทาย จะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระองค์ท่าน 
จึงขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ด้วย โดย
กิจกรรมจะมีท้ังช่วงเช้าและเย็น ช่วงเช้า ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอ
ประทาย ช่วงเย็น ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมอ าเภอประทาย  

ที่ประชุม   รับทราบ 



ระเบียบวาระที ่2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ.2561 (เม่ือวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
  ประจ าป ีพ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่านแล้ว 

ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
เพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อท่ีประชุม เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  

มีท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  พ.ศ.2561 เมื่อท่ี 22 
มิถุนายน 2561 ถ้าเห็นด้วยขอให้ยกมือข้ึนครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  16 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  - เสียง  

    งดออกเสียง  0 เสียง  

ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  
---- 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562  (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามเอกสารท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้จัดส่งไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
ไปศึกษา ดูแล้วน้ัน ต่อไปผมจะขอเรียนเชิญท่านเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อ านวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ช้ีแจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้รับทราบ เชิญครับ 

นางเรืองอุไร (นายก อบต.) ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน บัดน้ี ถึงเวลาท่ี

คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึง
สถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังต่อไปน้ี  

    1. สถานการณ์คลัง 
        1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
สถานะการเงิน ดังน้ี 

        1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน   27,873,550.63 บาท  
     1.1.2 เงินสะสม  จ านวน   11,034,716.43 บาท  
     1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   7,561,877.50 บาท  
     1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

 จ านวน 0 โครงการ รวม            0  บาท  
     1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน      
      จ านวน 5 โครงการ รวม         25,182.00  บาท  
         1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน           0  บาท  



 
    2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561) 
        (1)  รายรับจริง จ านวน 29,608,069.48 บาท  ประกอบด้วย   
     หมวดภาษีอากร   จ านวน       123,585.79 บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   จ านวน   37,800.20 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน      157,082.97 บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0 บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน       194,200.00 บาท 
     หมวดรายได้จากทุน  จ านวน            0.00    บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน          13,681,005.52 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   จ านวน         15,414,395.00 บาท  
         (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 9,352,570.00 บาท  
         (3) รายจ่ายจริง จ านวน 21,507,637.95 บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง    จ านวน         7,051,722.00 บาท 
     งบบุคลากร   จ านวน         6,352,035.00 บาท 
     งบด าเนินงาน    จ านวน         3,692,177.96 บาท 
     งบลงทุน    จ านวน          3,021,400.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น    จ านวน           0.00 บาท 
     งบอุดหนุน    จ านวน          1,390,302.99 บาท 
         (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
          จ านวน          9,352,570.00  บาท  
         (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน                      382,000.00 บาท  
         ( 6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0 บาท  
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 114,637.06 120,500.00 120,500.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,838.50 27,000.00 32,000 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 133,490.53 100,000.00 150,000.00 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,430.00 42,500 42,500 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 288,396.09 290,000.00 345,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
    หมวดภาษีจัดสรร 15,570,2717.67 14,210,000.00 14,855,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 15,570,2717.67 14,210,000.00 14,855,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,116,896.00 16,500,000.00 17,300,000.00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 15,116,896.00 16,500,000.00 17,300,000.00 

รวม 30,976,009.76 31,000,000.00 32,500,000.00 
 



 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2560 
ประมาณการ  ปี 

2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 8,731,187.00 9,180,000.00 9,247,200.00 
    งบบุคลากร  8,077,325.00 10,179,600.00 10,363,100.00 
    งบด าเนินงาน   4,658,854.90 6,166,200.00 6,871,000.00 
    งบลงทุน   4,274,894.00 3,806,200.00 3,940,700.00 
    งบรายจ่ายอื่น  149,292.00 0.00 ,0.00 
    งบเงินอุดหนุน   1,647,000.00 1,688,000.00 2,078,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 27,538,552.90 31,000,000.00 32,500,000.00 
รวม 27,538,552.90 31,000,000.00 32,500,000.00 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  32,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

งาน บริหารงานท่ัวไป  รวม 10,022,260 บาท 
งบบุคลกร  รวม  6,017,060 บาท 
งบด าเนินงาน   รวม     2,687,000 บาท 
งบลงทุน   รวม     868,200   บาท 
งบเงินอุดหนุน  รวม     450,000   บาท 

งาน บริหารงานคลัง  รวม 2,281,700 บาท 
งบบุคลกร  รวม  1,434,700 บาท 
งบด าเนินงาน   รวม        847,000 บาท 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000    บาท 

งบด าเนินงาน   รวม     130,000 บาท 
แผนงาน การศึกษา 

งาน บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 2,720,340 บาท 
งบบุคลกร    รวม 1,898,740 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม       594,000 บาท 
งบลงทุน     รวม    227,600   บาท 

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 3,129,000 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม    1,501,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม 1,628,000   บาท 

แผนงาน สาธารณสุข 
งาน บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม    110,000 บาท 

งบด าเนินงาน     รวม       110,000 บาท 
แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

งาน บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม     100,000 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม        100,000 บาท 

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม     100,000 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม        100,000 บาท 



แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  1,368,600 บาท 

งบบุคลกร    รวม  1,012,600 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม        327,000 บาท 
งบลงทุน     รวม      29,000   บาท 

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม    105,000 บาท 

งบด าเนินงาน     รวม       105,000 บาท 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม   50,000 บาท 
งบด าเนินงาน       รวม   50,000 บาท 

งาน กีฬาและนันทนาการ   รวม       150,000 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม      150,000 บาท 

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน   รวม        80,000 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม        80,000 บาท 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   รวม      2,815,900 บาท 

งบลงทุน      รวม        2,815,900 บาท 
แผนงาน การเกษตร 

งาน ส่งเสริมการเกษตร   รวม          90,000 บาท 
งบด าเนินงาน     รวม          90,000 บาท 

แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง     รวม      9,247,200 บาท 

งบกลาง     รวม      9,247,200 บาท 
รายละเอียดของรายจ่ายแต่ละแผนงาน ขอให้ทุกท่านได้ดูในเอกสารท่ีแจกให้ค่ะ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 ไหมครับ มีจุดไหนท่ีผิดพลาดหรือตกหล่น รายละเอียดโครงการช่วยตรวจสอบ
ด้วยนะครับ  

ที่ประชุม ใช้เวลาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 พอสมควรแก่เวลา 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)  ท่านสมาชิกก็ใช้เวลาในการพิจารณานานพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติท่ีประชุมเพื่อพิจารณาญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ถ้าเห็น
ด้วยขอให้ยกมือข้ึนครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  16 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
   งดออกเสียง   0 เสียง  
นาย ศุภชัย (ประธานสภาฯ)  มติท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์นะครับ ล าดับ ต่อไปเป็นข้ันตอนการแปรญัตติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน 



ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี 2 ประเภท คือ ( 1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอให้สมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการจ านวนกี่ท่าน 

นายมานพ (ส.อบต.ม. 1) เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมานพ  บุไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
หมู่ท่ี 1 ผมขอเสนอ 3 คน ครับ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอผู้รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรอง  นาย อภินันท์  มโนรมย์ ส .อบต.หมู่ 10 

     นาย รวย  พวงกลาง ส .อบต.หมู่ 1 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ผมขอมติท่ีประชุมในการก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ครับ ถ้าเห็นด้วยขอให้

ยกมือข้ึนครับ 
ที่ประชุม    เห็นชอบ  16 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง 0 เสียง  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)ล าดับต่อไปให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน 3 คน เชิญครับ 
นายเจริญศักดิ์ (ส. อบต.ม.7) เรียนท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ท่ีเคารพ  ผมนาย เจริญศักด์ิ จงเจริญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน หมู่ท่ี 7 ขอเสนอ นางทองมา เสนอกลาง  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ครับ 
ผู้รับรอง นางทองใบ ผ่องทองหลาง สมาชิก สภา อบต.หมู่ 3 

    นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิก สภา อบต.หมู่ 8 
นางทองมา (ส.อบต.ม 3) เรียนท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ท่ีเคารพ  ดิฉัน นางทองมา เสนอกลาง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน หมู่ท่ี 3 ขอเสนอ นายอภินันท์ มโนรมย์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน หมู่ท่ี 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ค่ะ  
ผู้รับรอง นายธีรพล  โพธิจักร สมาชิก สภา อบต.หมู่ 6 

    นาง เกศกัลยา จันทิชัย สมาชิก สภา อบต.หมู่ 5 
นายสุรชัย (ส.อบต.ม 8) เรียนท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ท่ีเคารพ  ผม นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน หมู่ท่ี 8 ขอเสนอ นายไพบูลย์  โสรัมภา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน หมู่ท่ี 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ครับ  
ผู้รับรอง นางพรรณี  ทอนไธสง สมาชิก สภา อบต.หมู่ 3 

    นายมานพ  บุไธสง สมาชิก สภา อบต.หมู่ 1 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 3 คนประกอบด้วย

 1. นางทองมา  เสนอกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
   2. นายอภินันท์ มโนรมย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 0  
   3. นายไพบูลย์ โสรัมภา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2554 ข้อ 49 

ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
รายละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ คณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถ่ินก าหนดตามวรรคหน่ึง ผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า



เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ต่อไปขอให้ท่ีประชุมได้ก าหนด ว่าจะเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติวันไหน ถึงเวลา

เท่าไรดี ซึ่งการย่ืนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต้องยื่นก่อนล่วงหน้าท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติจะท าการประชุมครับ ขอให้เสนอด้วยครับ  

นายสุรชัย (ส.อบต.ม.8) เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้ส่งแบบเสนอขอแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.30 น. ถึง วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น ครับ  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะเสนอเป็นเวลาอื่นไหมครับ  หากไม่มี สรุปว่า ให้ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา อบต.ท่ี
ประสงค์จะเสนอขอแปรญัตติ ให้ส่งแบบเสนอขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในช่วง
ระหว่าง  วันท่ี 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.จนถึง วันท่ี 14 สิงหาคม 25 61 เวลา 16.30 น.
ครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)  ส าหรับแบบเสนอขอแปรญัตติ ให้สมาชิกมารับกับเลขานุการสภา หลังจากเลิกประชุมสภา ถ้า

สมาชิกสภา อบต.หรือผู้บริหาร เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ ตามแบบเสนอขอแปรญัตติ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ส าหรับสมาชิกสภา ต้องมีผู้ รับรองอย่างน้อย 2 คนด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขณะน้ีเวลา 11.30 น. ผมของพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช่ัวคราว ท้ังน้ีเพื่อให้

เวลาแก่คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อคัดเลือก ประธานและเลขานุการ รวมถึงให้
คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดวันประชุมเพื่อแปรญัตติด้วย  

ขอพักการประชุมช่ัวคราว 1 ช่ัวโมงครับ และเร่ิมประชุมต่อ เวลา 12.30 นะครับ 
ที่ประชุม  พักการประชุมช่ัวคราว 

 ประชุมต่อ เวลา 12.30 น. 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ในช่วงท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน พักการประชุมช่ัวคราว คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ก็ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเป็นท่ีเรียบร้อย ดังน้ันขอ
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้นัดหมาย ผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภา อบต. ท่ีประสงค์จะยื่น
แปรญัตติฯ ครับ 

นางทองมา (ส.อบต.ม 3) เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้เป็นประธาน
กรรมการ ขออนุญาตนัดหมาย ผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภา อบต. ท่ีประสงค์จะยื่นแปรญัตติฯ ตาม
มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลยค่ะ คือให้ส่งแบบเสนอขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในช่วงระหว่าง  วันท่ี 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.จนถึง วันท่ี 14 สิงหาคม 25 61 เวลา 
16.30 น. โดยคณะกรรมการจะมารับแบบค าแปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติว่าจะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันท่ี  
15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. จึงขอเชิญผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. ผู้ท่ีเสนอขอแปรญัตติให้
เข้าประชุมพร้อมกันในวันน้ันด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง อื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือมีประเด็นช้ีแจงในสภาหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอนัดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน วันน้ี ปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา  13.00 น. 
 
 

(ลงช่ือ)          อุทัย  สุวิชา   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายอุทัย  สุวิชา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
 

(ลงช่ือ)       ศุภชัย  พันธไชย    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
            (นายศุภชัย  พันธไชย)                          
                  ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล ดอนมัน 
 



เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 
2561 แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงช่ือ)            สมฤทธิ์  ค ายาง  
 ( นายสมฤทธิ์  ค ายาง ) 

  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

    (ลงช่ือ)              อภินันท์  มโนรมย์ 
             ( นาย อภินันท์  มโนรมย์ ) 
                                                          กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

    (ลงช่ือ)             จีรณะ  บุญเกิด  
               ( นาย จีรณะ  บุญเกิด ) 
                                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2561 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้รับรอง
รายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัย.....................................................  เมื่อ วันท่ี....................................................
จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ  
 

(ลงช่ือ)               
                                                         ( นายศุภชัย  พันธไชย )                 
                             ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล ดอนมัน 
 
 


