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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2564 

24 สิงหาคม  2564   เวลา  09.30 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 

************************ 
ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุทธี  หินกอก ประธานสภาฯ สุทธี  หินกอก  
2 นายพุฒ  อดทน รองประธานสภาฯ พุฒ  อดทน  
3 นายสมพร  อมฤกตย สมาชิก อบต. สมพร  อมฤกตย  
4 นายจัด  จอกทอง สมาชิก อบต. จัด  จอกทอง  
5 นายภูมินทร  ชมพุทธ สมาชิก อบต. ภูมินทร  ชมพุทธ  
6 นายชอบ  อดทน สมาชิก อบต. ชอบ  อดทน  
7 นายประจวบ  แทนสีดา สมาชิก อบต. ประจวบ  แทนสีดา  
8 นายนรินทร  สารพล สมาชิก อบต. นรนิทร  สารพล  
9 นายทองแดง  นรพันธ สมาชิก อบต. ทองแดง  นรพันธ  

10 นายชานนท  ทิพยบำหราบ สมาชิก อบต. ชานนท  ทิพยบำหราบ  
11 นายสรอย  เหลาหวานนอก สมาชิก อบต. สรอย  เหลาหวายนอก  

มาประชุม  11  คน 
ผูไมมาประชุม  1 คน นายมงคล  วุฒิพงษเดชา ลาปวย 
ผูเขารวมประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายอุทัย  แสนนอก นายก อบต. อุทัย  แสนนอก  
2 นายมานพ  สุพรรณนอก รองนายก อบต. มานพ  สุพรรณนอก  
3 นายเฉลิม แกวคูนอก เลขานุการนายก อบต. เฉลิม แกวคูนอก  
4 นางสาวดวงใจ ชมพุทธ ปลัดฯ ดวงใจ ชมพุทธ  
5 นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน อรวรรณ ชมพุทธ  
6 นายประกาศิต จรทะผา นายชางอาวุโส ประกาศิต จรทะผา  
7 นายฐาปกรณ เทพประจักษ นายชางโยธาปฏิบัติงาน ฐาปกรณ เทพประจักษ  
8. นายพิทักษ จันทสิทธิ์ ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ พิทักษ จันทสิทธิ์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

- เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุดธูป – เทียน 
บูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดประชุมในลำดับตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 
ท่ีประชุม 

เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 20 ครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

ท่ีประชุม - รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องคางพิจารณา 

3.1 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2565 
นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 เรียนสมาชิกทุกทาน สำหรับการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ 2565 ในวันนี้จะเปนการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 
ตามลำดับ  สำหรับวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติที่คางพิจารณาอยูนั้น ขอเชิญ นายชานนท 
ทิพยบำหราบ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแถลงผลการแปรญัตติฯ 
ใหท่ีประชุมทราบ ครับ 

นายชานนท ทิพยบำ
หราบ 

(ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ) 

 ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภา ทองถิ่น พ.ศ.2547  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ขอ 50 เม่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น ตามรางเดิมและ
ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม  พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภา
ทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้น
เปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปร
ญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการเรงดวน 
 คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณารางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.  2565  ขอรายงานวาไมมีผูมาเสนอคำแปรญัตติแตอยางใดและ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหคงรางเดิมไวโดยไมมีการแกไขแต
อยางใด  

  นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 คณะกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานใหทราบวาไมมีผูยื่นคำแปรญัตติแตอยางใด 
และคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ 2565   แลว มีความเห็นวาใหคงรางเดิมไว โดยไมมีการแกไขแตอยางใด 
เพราะฉะนั้น สำหรับวาระท่ี 2 จึงไมมีการอภิปรายแตอยางใด  
 ตอไปก็จะเปนการพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบใหตราเปน 
ขอบัญญัตติหรือไม ก็จะไมมีการอภิปรายเชนกัน 
 กอนที่จะลงมติในวาระที่ 3 ผมขอนับองคประชุมกอนครับ มีผูอยูในที่ประชุม 
จำนวน 11 คน ถือวาครบองคประชุม  ลำดับตอไปผมขอถามที่ประชุมวา ที่ประชุม
สภาฯจะเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2565 หรือไม โปรดลงมต ิ
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มตท่ีิประชุม เห็นชอบ  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2565  
จำนวน 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564  
(1) โอนงบประมาณคาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  
ตั้งไว  ๔๐๐,๐๐๐  บาท   ไปตั้งจายเปนรายการใหม        
รายการใหม 

        จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จำนวน  ๑  เครื่อง ราคา  27,800  
บาท  โดยมีรายละเอียดการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ดังนี ้

 ๑.  แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  มีขนาด  ๑๘,๐๐๐  บีทียู   

 ๒.  ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5  (สำนักปลัด) 

 (2) โอนงบประมาณมาจาก  
ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพื ่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตำบล 
จำนวน ๓ อัตรา  ยอดเงินคงเหลือ  ๓๕๘,๔๔๐ บาท   โอนไป ๑๑๙,๖๐๐ บาท มี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. โอนงบประมาณมาตั้งจายเพ่ิม หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บานหนองแวง หมูที ่ ๗ 
รายละเอียด ดังนี้ ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑๕ ทอน พรอมปาย
ประชาสัมพันธและปายโครงการ ๑ ปาย กอสรางตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  
งบประมาณตั้งไว ๒๑,๐๐๐  บาท โอนเพ่ิม ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท 
 2.  โอนงบประมาณมาตั้งจายเพิ่ม หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางกำแพงกั้นดินขางคลองอีสานเขียว บาน
ดอนยาว หมูที่ ๔ รายละเอียด ดังนี้ ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธและปายโครงการ ๑ ปาย กอสรางตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กำหนดงบประมาณตั้งไว  ๑๓๙,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๒,๒๐๐ บาท รวมเปนเงิน 
๑๖๑,๒๐๐ บาท 
 3. โอนงบประมาณมาตั้งจายเพ่ิม หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางทอสงน้ำจากคลองอีสานเขียวไปหนองนา บาน
ดอนยาว หมู ท ี ่  ๔ รายละเอียด ดังนี ้  ก อสรางตามแบบแปลนที ่ อบต.กำหนด 
งบประมาณตั้งไว  ๑๕๒,๐๐๐ บาท  โอนเพิ่ม ๔๕,๖๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๙๗,๖๐๐ 
บาท 
 4. โอนงบประมาณมาตั้งจายเพ่ิม หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คา
กอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บานหนองคู หมู ที ่ ๕ 
รายละเอียด ดังนี้ ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓๐ ทอนพรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย กอสรางตามแบบแปลนท่ี อบต.กำหนด งบประมาณตั้ง
ไว ๔๒,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิม ๓๔,๘๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๗๖,๘๐๐ บาท  (กองชาง) 
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นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

-เนื่องจากทานนายกไดเสนอโอนงบประมาณรายจายประจำป 2565 ตามเอกสารท่ีสง
มาไปพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะแสดงความเห็นเพิ่มเติม
หรือไม 

นายนรินทร สารพล 
ส.อบต.หมูท่ี 5 

-เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอเรียนถามวาทำไมตองโอนงบงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ 2564  

นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

-ขอเรียนเชิญทานายกไดชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการโอนงบงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ 2564 

นายอุทัย แสนนอก 
(นายก อบต.) 

 
 

นายฐาปกรณ เทพประจักษ 
(นายชางโยธา) 

-เนื่องจากเดิมนั้น เครื่องปรับอากาศหองปลัดเกาและชำรุดเพราะใชมานานแลว ถาซอม
เกรงวาจะไมคุ ม จึงได โอนงบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564 มา
จัดซื้อจัดจางเปนเครื่องใหม  สำหรับในสวนของกองชางมอบหมายใหนายชางโยธา
ชี้แจง 
- เนื่องจากถึงเวลาจะทำโครงการแลวไดมีการจัดทำราคากลางใหม ซึ่งแตละโครงการมี
ราคาสูงขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งเจาหนาที่พัสดุไดมีการตอรองราคากับผูรับจางแลวแตผูรับ
จางไมสามารถทำงานดังกลาวได จึงจำเปนตองขอโอนงบประมาณมาเพิ่ม เพื่อให
สามารถจัดทำโครงการได 

นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

- ทานนายกและนายชางก็ไดชี้แจงเหตุผล ไปแลวมีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็น
อีกหรือไม 

ท่ีประชุม ไมมี 
นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

-ถาไมมีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก กอนที่จะลงมติผมขอนับองค
ประชุมกอนครับ มีผูเขารวมประชุม จำนวน 11 คน ถือวาครบองคประชุมโปรดลงมติ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจำป 2564  ไปตั้งจายเปนโครงการใหม 
และโอนเพ่ิมเติมตามท่ีทานนายกเสนอ จำนวน 11 เสียง 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

     (ลงชื่อ)   ดวงใจ  ชมพุทธ  ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
 
 

                                                  (ลงชื่อ)  ชอบ  อดทน 
 
                                                (นายชอบ  อดทน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)  ทองแดง  นรพันธ 
         (นายทองแดง  นรพันธ) 

(ลงชื่อ)  ภูมินทร  ชมพุทธ 
   (นายภูมินทร  ชมพุทธ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
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 บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือ
วันที่ 24  สิงหาคม  2564 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สภาองคการบริหารสวน
ตำบลเมืองโดน  ไดรับรองรายงานการประชุมแลวเมื่อวันที่ ........ เดือน........พ.ศ. 2564  เพื่อปดประกาศให
ประชาชนทราบท่ัวไป 
 
 

ลงชื่อ สุทธี  หินกอก 
(นายสุทธี  หินกอก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
 


