
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 (คร้ังที่ 2)ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

วันที ่22 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 แสน  ประดิษฐ์จา  
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 สัมฤทธิ์  ค ายาง  
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 วิโรจน์  วรรณกัมมิโก  
14 นายเจริญศักด์ิ  จงเจริญ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.7 เจริญศักด์ิ จงเจริญ  
15 นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.8 แรม  คุ้มกลาง  
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  
9 นายยุทธนา  ทะชาดา เจ้าพนักงานธุรการ ยุทธนา  ทะชาดา  

 



 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 (ครั้งท่ี 2) 
ประจ าปี 2561 ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537รวมถึงท่ี แก้ไขเพิ่มเติม  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภา ฯ มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภา ฯท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม  บัดน้ี 
สมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา ฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจ าปี 2561  

นายศุภชัย  (ประธานสภาฯ ) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจ าปี พ.ศ.2561  

ระเบียบวาระที ่1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 อ าเภอประทายเคลื่อนท่ี ณ โรงเรียนวัดหนองสะแบง ต าบลนางร า 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)  วันน้ีอ าเภอประทายเคลื่อนท่ี น าโดยท่านนายอ าเภอประทาย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 

ให้บริการประชาชนท่ี โรงเรียนวัดหนองสะแบง ต าบลนางร า หลังจากเลิกประชุมสภาฯ ขอเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  1.2 อ าเภอประทายเชิญร่วมกิจกรรม ป่ันเพื่อสุขภาพ ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 และเดิน-วิ่งเพื่อ

สุขภาพ ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ณ บึงกระโตน 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)  อ าเภอประทายเชิญสมาชิกสภาฯร่วมกิจกรรม ป่ันเพื่อสุขภาพ ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 และ

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ณ บึงกระโตน ซึ่งกิจกรรมท้ังสองวัน จะเร่ิมต้ังแต่
เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันทุกท่านเข้า
ร่วมงานกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวด้วย  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าป ีพ.ศ.2561 (เม่ือวันที ่
10 สิงหาคม 2561 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) 
  ประจ าป ีพ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน ขอให้

ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วย หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเชิญ
เสนอต่อท่ีประชุม เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  

มีท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี  พ.ศ.2561 
เมื่อท่ี 10 สิงหาคม  2561 ถ้าเห็นด้วยขอให้ยกมือข้ึนครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  20 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  - เสียง  

    งดออกเสียง  0 เสียง  

 



ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  
---- 

ระเบียบวาระที ่4   เรื่อง ค้างพิจารณา 
4.1 ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 แก้ไขรวมถึง
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการ
ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาท่ีสภาท้องถ่ินก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหน่ึง  

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถ่ิน หรือค าแปร
ญัตติน้ัน ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด อย่างหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 

(1)  ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้ 
(2)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหน่ึงหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถ่ิน

เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ันตามร่าง

เดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
รายงานน้ันอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงาน
น้ันแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานน้ัน  

ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ิน ลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่าง
เดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานย่อ ยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ินรายงานย่อตาม
วรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดตอนหน่ึง หรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการน้ันเป็นประการใดการสงวนความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  

ที่ประชุม ฯ   รับทราบ  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ ในวาระท่ี 1 แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2561   เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 และการพิจารณาในวาระท่ี 2  ข้ันแปรญัตติ ซึ่ง
ท่ีประชุมได้มีมติต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 ท่าน น้ัน 

- เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 



นางทองมา (ส.อบต.ม.3)   ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เลือกดิฉัน เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับหลักการแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ณ หอ้งประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา  โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ระหว่างวันท่ี   11  สิงหาคม พ.ศ. 25 61 เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี   14 สิงหาคม  พ.ศ. 25 61 
เวลา 16.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันน้ัน  และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้
ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561  ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

บัดน้ี คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 แล้วปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหาร ท่านใดยื่นค าขอ
แปรญัตติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

- ไม่มีการแก้ไข 
ส่วนท่ี 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        - บันทึกหลักการและเหตุผล    ไม่มีการแก้ไข  
รายละเอียดข้อบัญญัติ 

    - ช่ือข้อบัญญัติ   ไม่มีการแก้ไข  
    - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข  
    - รายงานประมาณการรายรับ ไม่มีการแก้ไข  
    - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ไม่มีการแก้ไข  

- จ านวนเงิน  ไม่มีการแก้ไข 
- การปฏิบัติการเบิกจ่าย ไม่มีการแก้ไข 

คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมบันทึกการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) เมื่อท่ีประชุมไม่มีท่านใด เสนอขอแปรญัตติ และความเห็นเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ควร
ผ่านพิจารณาในวาระท่ี 2  แปรญัตติ  หรือไม่ ท่านใดเห็นสมควรให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับดังกล่าวน้ี ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขอใหย้กมือข้ึน 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2  โดยมี
คะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นชอบ  2 0 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  - เสียง  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 วาระท่ี 2  

ที่ประชุม รับทราบ 



4.2 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(วาระที่ 3 ลงมติ) 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันได้มีมติท่ีประชุมให้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2  น้ัน 
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  ลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน พิจารณาลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่าควรตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ โดยไม่มีการอภิปรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 52 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ผมขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม                   เห็นชอบ  2 0 เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) เมื่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน มีมติเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ัง 3 วาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 เรียบร้อยแล้ว จะได้ด าเนินการน าส่ง
นายอ าเภอประทาย เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
4.3 เรื่อง พิจารณาคัดเลือก กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มัน จ านวน 2 คน เพื่อแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากครบวาระ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 
ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถ่ินหรือพื้นท่ี ประกอบด้วย (3) 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีสภามอบหมายจ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
ข้อ 9 ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในต าแหน่ง 
คราวละ 4 ปี 

เน่ืองจากกรรมการท่ีเป็นตัวแทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน ท่ีสภามอบหมาย ครบวาระ 4 ปี จึงต้องมี
การคัดเลือก เพื่อมอบหมายให้ท าหน้าท่ีกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อไป ให้สมาชิกเสนอ
รายช่ือจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้ครับ  

นายไพบูลย์ (ส.อบต.ม.4) ผมขอเสนอ  นายสัมฤทธิ์  ค ายาง ส.อบต.ม. 4  ครับ 
 ผู้รับรอง 1. นายอภินันท์  มโนรมย์ ส.อบต.ม.10 
   2. นางทองมา เสนอกลาง ส.อบต.ม.3 
นายรวย (ส.อบต.ม.1) ผมขอเสนอ  นายมานพ  บุไธสง ส.อบต.ม. 1  ครับ 
 ผู้รับรอง 1. นายอุทัย  สุวิชา ส.อบต.ม.5 
   2. นายเจริญศักด์ิ จงเจริญ ส.อบต.ม.7 



นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้วถือว่าทั้งสองท่านเป็นผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถ่ินหรือพื้นท่ี  

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง อื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายอุทัย (เลขานุการฯ) ขออนุญาตสอบถาม โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 ท่ียังไม่ด าเนินการมีกี่

หมู่บ้าน และจะด าเนินการได้เมื่อไรครับ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ค าถามนี้ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ตอบนะครับ 
นายภิวรรษ(ผอ.กองช่าง) เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา อบต.ดอนมัน โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 

2561 ท่ียังไม่ด าเนินการ มี 2 โครงการ คือ โครงการรางระบายน้ า หมู่ท่ี 5 และ โครงการท ารั่วบ่อ
ขยะ หมู่ท่ี 5 ซึ่งทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  12.00 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 (ครั้งท่ี 
2) 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 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัย...............................................เมื่อ วันท่ี.............................................
จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ  
 

(ลงช่ือ)               
                                                         ( นายศุภชัย  พันธไชย )                 
                             ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล ดอนมัน 
 
 


