
-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

สมัยสามัญประจําป$  2562  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  2 
วันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 
--------------------------------- 

ผู1เข1าประชุม   
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายวีระ  ใจคง ประธานสภาฯ วีระ  ใจคง  

2. นายเสวก  เทียนสิงห� รองประธานสภา เสวก  เทียนสิงห�  

3. นายนอง  ดีผิว ส.อบต. นอง  ดีผิว  

4. นางสาวทิพย�รัตน� บุญคล(าย ส.อบต. ทิพย�รัตน� บุญคล(าย  

5. นางหอมจันทร�  ดัดวงษ� ส.อบต. หอมจันทร�  ดัดวงษ�  

6. นายสมคิด  สุขประเสริฐ ส.อบต. สมคิด  สุขประเสริฐ  

7. นายขจรพัฒน�  วงษ�ขํา ส.อบต. ขจรพัฒน�  วงษ�ขํา  

8. นายเสริม  รุ3งโต ส.อบต. เสริม  รุ3งโต  

9. นางจําป6  เล็กคง ส.อบต. จําป6  เล็กคง  

10. นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว ส.อบต. เพ็ญ  ก่ิมแก(ว  

11. นายอดุลย�  เปรมปราคิน ส.อบต. อดุลย�  เปรมปราคิน  

12. นายเชื้อ  จันทร�พลับ ส.อบต. เชื้อ  จันทร�พลับ  

13. นายศรีณรงค�  กองแก(ว ส.อบต. - ลา -  

14. นายเสมอ   เกิดทอง ส.อบต. เสมอ   เกิดทอง  

15. นายสมศรี  รุ3งทิม ส.อบต. สมศรี  รุ3งทิม  

16. นายชลอ  มากมี เลขานุการสภาฯ ชลอ  มากมี  

     

 
ผู1เข1าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายพณชัย  แสงคํา นายก อบต. พณชัย  แสงคํา  

2. นายผดุง  ทวีวัฒน� รองนายก  อบต. ผดุง  ทวีวัฒน�  

3. นายจํานง  อ่ิมกมล รองนายก  อบต. จํานง  อ่ิมกมล  

4. นายเสน3ห�  บัวเงิน เลขานุการ นายกฯ เสน3ห�  บัวเงิน  

 



 - 2 - 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
นายวีระ  ใจคง ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ประธานในท่ีประชุมได(รับแจ(งจาก

เลขานุการสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ว3ามีสมาชิกมาลงชื่อเข(าประชุมและเข(าท่ีประชุมครบองค�ประชมแล(ว  จึงได(ตรวจนับ
องค�ประชุม  เห็นว3าครบองค�ประชุมแล(ว  จึงเปCดการประชุมสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ แจ(งต3อท่ีประชุม  นายศรีณรงค�  กองแก(ว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบล   ดอนโพธิ์

หมู3ท่ี  7  ขอลาเนื่องจากปEวยนอนพักรักษาตัวท่ีบ(าน  ไม3สามารถมาประชุมได(   
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล1ว 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป6  2562  สมัย

ท่ี  4  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  1  สิงหาคม  2562  ว3ามีข(อความใดไม3ถูกต(อง  หรือต(องการแก(ไข
ข(อความใดหรือไม3 

ท่ีประชุม ไม3มีสมาชิกท3านใดขอแก(ไขข(อความแต3อย3างใด 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป6  2562  สมัย

ท่ี  4  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  1  สิงหาคม  2562   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  14  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติร�างข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียดญัตติร3างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3าย  

ประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลงรายละเอียดญัตติร3างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3าย  ประจําป6งบประมาณ  
อบต.ดอนโพธิ์              พ.ศ.  2563  รายละเอียดดังนี้ 
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ประธานสภาฯ ให(ท่ีประชุมได(พิจารณารายละเอียดร3างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  
พ.ศ.  2563  ท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์  ได(แถลงต3อท่ีประชุม  และหากมีท3านใดประสงค�
อภิปรายเชิญยกมือขออภิปรายต3อไป 

ท่ีประชุม ไม3มีท3านใดประสงค�อภิปราย  แต3มีผู(สอบถามความชัดเจนของรายละเอียดโครงการบาง
โครงการ  และได(รับคําตอบจาก  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  จนเปGนท่ีพอใจ 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี  1  ว3ารับหลักการแห3งร3างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป6
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  หรือไม3 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง  (เวลา 10.30  น.) 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี  2  การแปรญัตติ  ได(แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอสมาชิกในท่ีประชุมเพ่ือ

เลือกเปGนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  5  คน  โดยให(ท่ีประชุมเสนอและเลือก           
ทีละคนตามลําดับ 

ท่ีประชุม นางหอมจันทร�  ดัดวงษ�  เสนอ  นายอดุลย�  เปรมปราคิน                                                 
โดยมีผู(รับรอง  2  คน  คือ  1.นายสมคิด  สุขประเสริฐ  2.นายนอง  ดีผิว 

ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู(อ่ืนอีก 
ท่ีประชุม ไม3มีสมาชิกท3านใดเสนอชื่อผู(อ่ืนอีก 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นควรเลือก  นายอดุลย�  เปรมปราคิน  เปGนคณะกรรมการแปรญัตติ

หรือไม3 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอ  สมาชิกสภา  อบต.  ในท่ีประชุมเพ่ือเลือกเปGนคณะกรรมการ        

แปรญัตติ  คนท่ี  2 
ท่ีประชุม นายเชื้อ  จันทร�พลับ  เสนอ  นายนอง  ดีผิว                                                                 

โดยมีผู(รับรอง  2  คน  คือ  1.นายสมศรี  รุ3งทิม  2.นายเสริม  รุ3งโต 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู(อ่ืนอีก 
ท่ีประชุม ไม3มีสมาชิกท3านใดเสนอชื่อผู(อ่ืนอีก 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นควรเลือก  นายนอง  ดีผิว  เปGนคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม3 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอ  สมาชิกสภา  อบต.  ในท่ีประชุมเพ่ือเลือกเปGนคณะกรรมการ        

แปรญัตติ  คนท่ี  3 
ท่ีประชุม นายศรีณรงค�  กองแก(ว  เสนอ  นายสมคิด  สุขประเสริฐ                                                                 

โดยมีผู(รับรอง  2  คน  คือ  1.นางหอมจันทร�  ดัดวงษ�  2.นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู(อ่ืนอีก 
ท่ีประชุม ไม3มีสมาชิกท3านใดเสนอชื่อผู(อ่ืนอีก 
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ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นควรเลือก  นายสมคิด  สุขประเสริฐ  เปGนคณะกรรมการแปรญัตติ
หรือไม3 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอ  สมาชิกสภา  อบต.  ในท่ีประชุมเพ่ือเลือกเปGนคณะกรรมการ        

แปรญัตติ  คนท่ี  4 
ท่ีประชุม นายอดุลย�  เปรมปราคิน  เสนอ  นายสมศรี  รุ3งทิม                                                      

โดยมีผู(รับรอง  2  คน  คือ  1.นายนอง  ดีผิว  2.นางจําป6  เล็กคง 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู(อ่ืนอีก 
ท่ีประชุม ไม3มีสมาชิกท3านใดเสนอชื่อผู(อ่ืนอีก 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นควรเลือก  นายสมศรี  รุ3งทิม  เปGนคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม3 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอ  สมาชิกสภา  อบต.  ในท่ีประชุมเพ่ือเลือกเปGนคณะกรรมการ        

แปรญัตติ  คนท่ี  5 
ท่ีประชุม นายสมคิด  สุขประเสริฐ  เสนอ  นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว 
 โดยมีผู(รับรอง  2  คน  คือ  1.นายเสริม  รุ3งโต  2.นายสมศรี  รุ3งทิม 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู(อ่ืนอีก 
ท่ีประชุม ไม3มีสมาชิกท3านใดเสนอชื่อผู(อ่ืนอีก 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นควรเลือก  นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว  เปGนคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม3 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
ประธานสภาฯ สรุปรายชื่อผู(ได(รับเลือกเปGนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  5  คน  ดังนี้ 

1. นายอดุลย�  เปรมปราคิน 
2. นายนอง  ดีผิว 
3. นายสมคิด  สุขประเสริฐ 
4. นายสมศรี  รุ3งทิม 
5. นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ปรึกษาท่ีประชุมให(กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต3อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม มีมติกําหนดให(เสนอคําแปรญัตติต3อคณะกรรมการแปรญัตติในวันท่ี  10 – 12  สิงหาคม  

2562  เวลา  08.00 – 17.00  น. 
ประธานสภาฯ กําหนดเวลาให(คณะกรรมการแปรญัตติเสนอรายงานและบันทึกความคิดเห็นเสนอ

ประธานสภาฯ  พร(อมร3างข(อบัญญัติฯตามร3างเดิมและตามท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม  ภายในวันท่ี  13  
สิงหาคม 2562 

ท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ  ในท่ีประชุม  และคณะกรรมการแปรญัตติรับทราบ   
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ประธานสภาฯ แจ(งส3งมอบร3างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562  ให(
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือให(ไปพิจารณาตามอํานาจหน(าท่ีระเบียบฯกําหนด  ส3งมอบให(
คณะกรรมการแปรญัตติได(รับมอบร3างข(อบัญญัติฯ  เพ่ือไปดําเนินการ 

ท่ีประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญประจําป$  2562  สมัยท่ี  4 
ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์   ได(ประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาฯ                 

สมัยสามัญประจําป6  2562  สมัยท่ี  4  ไว( ต้ังแต3วันท่ี  1 - 15  สิงหาคม  2562  นั้น  
เนื่องจากเห็นว3าระยะเวลาการแปรญัตติร3างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป6
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  จะไม3สามารถดําเนินการได(ทันภายในสมัยประชุมกําหนด  ดังนั้น
จึงขอขยายเวลาประชุมสภาฯ  สมัยสามัญประจําป6  2562  สมัยท่ี  4  ออกไปอีก  15  วัน  
คือต้ังแต3วันท่ี  16 สิงหาคม  2562 ถึงวันท่ี  30  สิงหาคม  2562  เพ่ือให(การพิจารณาร3าง
ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2563  เปGนไปด(วยความเรียบร(อย 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบขยายเวลาประชุมสภาฯ  สมัยสามัญประจําป6  2562  สมัยท่ี  4  
ออกไปอีก  15  วัน  หรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  14  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ ขอสอบถามว3ามีสมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  ท3านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  แจ(งบ(าง 
ท่ีประชุม ไม3มี 
ประธานสภาฯ กล3าวขอบคุณต3อท่ีประชุมและปCดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา   12.30  น. 
 
(ลงชื่อ)            วีระ  ใจคง             (ลงชื่อ)     ชลอ  มากมี       จดบันทึกการประชุม 
              (  นายวีระ  ใจคง  )                 (  นายชลอ  มากมี  ) 
          ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์ 
 
(ลงชื่อ)              เสมอ  เกิดทอง         (ลงชื่อ)                  นอง  ดีผิว   
                   (  นายเสมอ  เกิดทอง  )                                        (  นายนอง  ดีผิว  )   
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                    กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  
                               (ลงชื่อ)              สมศรี  รุ3งทิม              
                                                (  นายสมศรี  รุ3งทิม  )   
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 


