
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําป% พ.ศ. 2562 

วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
เวลา   09.30   น. 

ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
************************ 

ผู�มาประชุม 
ลําดับท่ี 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายมาย  ป�กราช ประธานสภา อบต. มาย  ป�กราช  
2 นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ รองประธานสภา อบต. จีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  
3 นางยุพิน  วงค-อะทะ ส.อบต.หมู� 1 ยุพิน  วงค-อะทะ  
4 นายศรีมูล  ตุ�นแก0ว ส.อบต.หมู� 1 ศรีมูล  ตุ�นแก0ว  
5 นายสมพงษ-  ต0นหนองดู� ส.อบต.หมู� 2 สมพงษ-  ต0นหนองดู�  
6 นางอรพิน  วงค-หน�อแก0ว ส.อบต.หมู� 2 อรพิน  วงค-หน�อแก0ว  
7 นายประกอบ  อินป�ญญา ส.อบต.หมู� 4 ประกอบ  อินป�ญญา  
8 นายอินจันทร-  อินตา ส.อบต.หมู� 5 อินจันทร-  อินตา  
9 นายถาวร  หลักแหลม ส.อบต.หมู� 5 ถาวร  หลักแหลม   

10 นายสมคิด  ทิศตา ส.อบต.หมู� 6 สมคิด  ทิศตา  
11 นายเทียนชัย  ทวีสาร ส.อบต.หมู� 7 เทียนชัย  ทวีสาร  
12 นายทองคํา  วงค-แก0วมูล ส.อบต.หมู� 8 ทองคํา  วงค-แก0วมูล  
13 นางกันยา  กันเอ0ย ส.อบต.หมู� 8 กันยา  กันเอ0ย   
14 ว�าท่ีร0อยเอกชัยทัศน- ศรีนันชัย เลขานุการสภา อบต.       

/ ปลัด อบต. 
ชัยทัศน- ศรีนันชัย   

ผู�ไม�มาประชุม 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายณัฐนนท-    ลาภมา  ส.อบต.หมู�ท่ี 6 ณัฐนนท-   ลาภมา   
ผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศุกร-    ไทยธนสุกานต-  นายก อบต. ศุกร-  ไทยธนสุกานต-   
2 นายป�?น     กุณวงค-  รองนายก อบต. ป�?น  กุณวงค-  
3 นางณัฐิยา   อุปกิจ รองนายก อบต. ณัฐิยา  อุปกิจ  
4 นางสาวบุษราคัม แจ0ห�มเครือ เลขานุการ นายกฯ บุษราคัม แจ0ห�มเครือ  
5 นางศิริพร    เครือวงศ- หน.สํานักปลัด ศิริพร    เครือวงศ-  
6 นายสมหมาย  เปAงขวัญ ผอ.กองช�าง สมหมาย  เปAงขวัญ  
7 นางสาวณิชาภา  กุณวงศ- หัวหน0าฝDายการเงิน ณิชาภา  กุณวงศ-  
8 นางสาววราพร   กุณวงค- นักทรัพยากรบุคคลฯ วราพร  กุณวงค-  
9 นางกนิษฐา   ซ่ือสัจจพงษ- นักวิเคราะห-นโยบายฯ กนิษฐา  ซ่ือสัจจพงษ-  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
           เม่ือถึงเวลา 09.30  น. ว�าที่ ร.อ.ชัยทัศน-  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง            
ได0เชิญสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เข0าประจําที่ในห0องประชุม พร0อมแจ0งจํานวนสมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีมาลงชื่อเข0าประชุม จํานวน 13 ท�าน  ครบองค-ประชุมแล0ว 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
         บัดนี ้ สมาชิกสภาสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงมาครบองค-ประชุมแล0ว ขอเรียนเชิญท�าน
ประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปJดการประชุมสภาองค-การบริหาร
ส�วนตําบลบ0านดง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจําปK 2562 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต�อไปครับ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
            สวัสดีครับ ท�านสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงผู0ทรงเกียรติ, คณะผู0บริหาร และผู0เข0าร�วม
ประชุมทุกท�าน วันนี้เปAนการเปJดประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัย สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจําปK 2562 ซ่ึงเจ0าหน0าท่ีได0แจกหนังสือพร0อมด0วยระเบียบวาระการประชุมให0ท�านล�วงหน0าแล0ว มีสมาชิกสภา 
อ.บ.ต.มาประชุม 13 ท�าน ครบองค-ประชุม โดยมีสมาชิกสภา อ.บต. รายนายณัฐนนท- ลาภมา ตําแหน�ง สมาชิก
สภา อ .บ .ต . ห มู �ที ่ 6 ได0ยื่นหนังสือขอลาปDวย เนื่องจากแพทย-นัดรักษาอาการปDวย ผมขอเปJดการประชุม                
ขอเชิญเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดงสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปK 2562 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  

- อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  - 
ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป% พ.ศ. 2562  
-------------------------------------------- 

                ตามท่ีสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0มีมติในการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบล           
บ0านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ- พ.ศ.2562 และตามประกาศสภาองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ-  2562 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปK พ.ศ.๒๕62 และ
กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปKสมัยแรกของปK 2563 ได0กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3          
ประจําปK 2562 ต้ังแต�วันท่ี 1 - 15 สิงหาคม 2562 โดยมีกําหนดไม�เกิน 15 วัน นั้น 
         อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค-การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗              
แก0ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.๒๕62 ประกอบกับ ข0อ ๒๒ แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุม
สภาท0องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก0ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง        
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปK พ.ศ. 2562 เริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 - 15 สิงหาคม ๒๕62 โดยมีกําหนดไม�เกิน 15 วัน และ
ให0สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงหรือนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง มีเรื่องท่ีจะเสนอให0สภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงพิจารณา สามารถยื่นขอเสนอญัตติต�อประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง
เปAนหนังสือล�วงหน0าก�อนวันประชุมไม�น0อยกว�า 5 วัน ตามแบบท่ีกําหนด  
         จึงประกาศให0ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62 
 

นายมาย  ป�กราช 
ประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
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นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงได0อ�าน ประกาศสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปK พ.ศ.2562            
ให0สมาชิก อบต. และผู0ทรงเกียรติได0รับทราบแล0ว ต�อไปผมขอเข0าสู�ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เรียนท�านสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติ ท�านคณะผู0บริหาร และผู0เข0าร�วมการประชุมทุกท�าน วันนี้เปAนการประชุม
สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปK 2562 กระผมขอแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 
ดังนี้ 
      1. เรื่องโรคไข0เลือดออกและโรคไข0ซิกก0ากําลังระบาดในพ้ืนท่ีอําเภอแม�เมาะขอให0ทุกท�านช�วยกันดูแลปUองกัน
ไม�ให0เกิดการระบาดในชุมชน โดยให0ตรวจสอบแหล�งท่ีอาจทําให0เกิดลูกน้ํายุงลายได0และเกิดโรคในเด็กเล็กบุตรหลานของ
ท�าน 
     2. เรื่องการปJดศูนย-อาสาสมัครปUองกันภัยฝDายพลเรือน (อปพร) ตําบลบ0านดง ชั่วคราว ในระหว�างวันท่ี 26 
สิงหาคม - 19  กันยายน 2562 เนื่องจากเจ0าหน0าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ในการกู0ชีพกู0ภัย ต0องไปอบรม ผู0ปฎิบัติในระบบ
การแพทย-ฉุกเฉิน จึงทําให0บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีไม�เพียงพอ จึงขอปJดศูนย-อาสาสมัครปUองกันภัยฝDายพลเรือน (อปพร) 
ตําบลบ0านดง ชั่วคราว ในระหว�างวันท่ี 26 สิงหาคม - 19 กันยายน  2562 ท้ังนี้ ได0ทําหนังสือแจ0ง กํานัน ผู0ใหญ�บ0าน               
ในตําบลบ0านดง และได0ประสานงานกับหน�วยงาน ท่ีจะปฏิบัติหน0าท่ี ในการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปDวยฉุกเฉิน ไว0แล0ว  
โดยให0 โทรไปท่ี 1669   

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13  มิถุนายน  2562  

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝDายเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0จัดส�งบันทึกรายงานการประชุมสภาองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ให0กับท�านสมาชิก
สภา อบต.ทุกท�านแล0วเพ่ือให0สมาชิกได0ตรวจสอบความถูกต0อง และให0สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงรับรอง
รายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท�านใดประสงค-แก0ไขถ0อยคําในรายงานการประชุม  โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุม
พิจารณา  มีสมาชิกสภาอบต.ท�านใด ประสงค-จะขอแก0ไขรายงานการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                            ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
                   เม่ือไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ ขอแก0ไขถ0อยคํา ในรายงานการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13  มิถุนายน 2562 กระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 
2562 ขอโปรดยกมือข้ึนครับ   
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มติท่ีประชุม    
          เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 คือ ประธานสภา อบต.             
       
ระเบียบวาระท่ี  3          เรื่อง  กระทู�ถาม 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         การยื่นกระทู0ถามต0องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน 
พ.ศ.2547 ข0อ 92 และข0อ 94 โดยเคร�งครัด ในวันนี้ไม�มีผู0ยื่นกระทู0ถามแต�อย�างใดดังนั้น จึงผ�านระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   ท่ีเสนอใหม� 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ระเบียบวาระท่ี 4 ลําดับท่ี 4.1 คณะผู�บริหารได�แก�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ได�เสนอร�างข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอพิจารณาในวาระ
แรก เพ่ือขอความเห็นชอบรับหลักการ ขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง เสนอญัตติร�างข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563 และช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
     เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0าร�วมการ
ประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร-  ไทยธนสุกานต- นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ขอเสนอร�างข0อบัญญัติ
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563 ให0ท�านประธานสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงและสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงผู0ทรงเกียรติทุกท�าน ได0รับทราบ
ถึงหลักการและเหตุผลตลอดจนสถานการณ-คลังและแนวนโยบายการดําเนินงานในปKงบประมาณ พ.ศ.2563             
ซ่ึงข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปK พ.ศ.2563 ต้ังงบประมาณการรับเอาไว0 35,000,000 บาท ต้ังประมาณ
การรายจ�ายเอาไว0 35,000,000 บาท เปAนการต้ังงบประมาณแบบสมดุล ร�างข0อบัญญัติดังกล�าวได0ส�งให0ทุกท�าน
พิจารณารายละเอียดเรียบร0อยแล0วก�อนการประชุม ดังต�อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ในปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง

มีสถานะการเงินการคลัง ดังนี้ 
1.1.1  เงินสดและเงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  47,641,133.90         บาท 
1.1.2  เงินสะสม      14,136,933.34 บาท 
1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม        20,873,112.26 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว0แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได0เบิกจ�าย  จํานวน     -    โครงการ 

 1.1.5  รายการท่ีได0กันเงินไว0โดยยังไม�ได0ก�อหนี้ผูกพัน  จํานวน 1 โครงการ 72,415  บาท 
1.2  เงินกู�คงค�าง  จํานวน  - บาท 
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2.  การบริหารงบประมาณในป%งบประมาณ  2562   

(1)  รายรับจริงท้ังส้ิน            26,877,795.41 บาท    ประกอบด�วย 
หมวดภาษีอากร       416,910.27 บาท 
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต    75,674.70 บาท 
หมวดรายได0จากทรัพย-สิน      234,302.96 บาท 
หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย-   67,379.00 บาท 
หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด      177,414.00 บาท 
หมวดรายได0จากทุน              305,220.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร           11,871,580.48 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป           13,729,314.00 บาท 

 (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงค-           2,362,000.00 บาท 
 (3)  รายจ�ายจริง     จํานวน   23,316,726.69  บาท  ประกอบด0วย 
  งบกลาง               6,794,158.00 บาท 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ0างประจํา และค�าจ0างชั่วคราว)    9,947,851.00 บาท 
  งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน ใช0สอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค)     5,075,577.69  บาท 
  งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ- ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง)             513,500.00 บาท 
  งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน)                      -     บาท 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)             985,640.00 บาท 
 (4) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงค-           2,362,000.00   บาท 
 (5) มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน0าท่ี  จํานวน          118,400.00 บาท 
    ทําให0สถานการณ-คลังขององค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในฐานะม่ันคงพอสมควรรายรับท่ีได0ประมาณการไว0ได0
พิจารณาต้ังรับไว0เท�าท่ีคาดหมายว�าจะได0รับใกล0เคียงกับความเปAนจริง ส�วนในด0านรายจ�ายก็ได0พิจารณาจ�ายไว0ตามความ
จําเปAนและความต0องการของท0องถ่ิน โดยถือหลักประหยัด และมุ�งนําประโยชน-ไปสู�ประชาชนให0มากท่ีสุดเพ่ือความ
เจริญก0าวหน0าและความผาสุกของประชาชนเปAนประการสําคัญ งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ ๒๕63ได0ต้ัง
จ�ายเปAนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น35,0๐๐,๐๐๐ บาท(สามสิบห0าล0านบาทถ0วน)โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได0ดังนี้ 

 
รายจ�าย รายจ�ายจริง 

ป% 2561 
ประมาณการ  

ป% 2562 
ประมาณการ  

ป% 2563 
จ�ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 7,695,462.80 8,820,030.00 10,048,840.00 
  งบบุคลากร 11,237,896.00 13,136,000.00 12,884,280.00 
  งบดําเนินงาน 5,782,895.65 8,145,970.00 6,988,490.00 
  งบลงทุน 516,310.00 3,500,000.00 3,538,390.00 
  งบรายจ�ายอ่ืน 18,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,400,440.00 1,378,000.00 1,520,000.00 

รวมจ�ายจากงบประมาณ 26,651,004.45 35,000,000.00 35,000,000.00 
รวม 26,651,004.45 35,000,000.00 35,000,000.00 
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แยกตามแผนงาน ดังนี้ 

 ด�าน ยอดรวม 

ด�านบริหารงานท่ัวไป  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,142,930 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 727,480 

ด�านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 5,140,810 

 แผนงานสาธารณสุข 410,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน 4,314,940 

 แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 60,000 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000 
 

ด�าน ยอดรวม 

ด�านการเศรษฐกิจ  

แผนงานการเกษตร 10,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,968,000 

ด�านการดําเนนิงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 10,048,840 

งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน 35,000,000 
 

        ในโอกาสนี้ กระผมขอเสนอร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปK
งบประมาณ  พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสาร ร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณ
รายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563ท่ีได0ส�งมอบให0ท�านประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ครบตาม
จํานวนสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เพ่ือให0สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง พิจารณาให0ความ
เห็นชอบรับหลักการต�อไป 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

      ขอให0สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงทุกท�าน พิจารณาร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีท�านนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง                 
ได0เสนอมาและให0พิจารณาอภิปรายในวาระท่ี 1 คือข้ันรับหลักการของร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง                      
เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ใช0เวลาพิจารณาพอสมควร 
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นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

         มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  หากไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุม
สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ว�าสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดเห็นชอบรับหลักการแห�ง
ร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563                       
โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม 
    เห็นชอบรับหลักการแห�งร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ยกมือเห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง คือประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง   
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
     เปAนอันว�าท่ีประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงมีมติรับหลักการร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วน
ตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วย
ข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547 ข0อ 103 (1)105 (3) จะต0องมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนไม�น0อย
กว�า3 คนแต�ไม�เกิน 7 คนกระผมขอหารือสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงว�าควรแต�งต้ังคณะกรรมการแปร
ญัตติ จํานวนก่ีคน ขอให0สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงได0เสนอความเห็นมาครับขอเชิญครับ  
นางยุพิน  วงค�อะทะ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 1                           
   เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงผู0
ทรงเกียรติทุกท�าน ดิฉัน นางยุพิน  วงค-อะทะ สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 1 ดิฉันขอเสนอให0มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน ค�ะ 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท�านใดจะเสนออีกไหมครับ   
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท�านใด จะเสนออีกไหมครับถ0าไม�มีกระผมขอผู0รับรองเสนอให0มี
คณะกรรมการแปรญัตติ ร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547 ข0อ 103 (1) 105 
(3) จํานวน 3 คน ขอผู0รับรองครับ 
ท่ีประชุม มีผู�รับรอง  
1. นายทองคํา  วงค-แก0วมูล        สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 8 
2. นายสมคิด  ทิศตา               สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 6 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

     มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดจะเสนออีกไหมครับ เม่ือไม�มีผู0เสนอเปAนอย�างอ่ืนอีก ให0
ถือว�าสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0กําหนดให0แต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาร�างข0อบัญญัติ
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 3 คน                    
ลําดับต�อไปขอให0ท�านสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข0อ 107 ภายใต0ข0อบังคับข0อ 103 ในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท0องถ่ินเปAนผู0เสนอต0องมีสมาชิกรับรองไม�น0อยกว�า 2 คนส�วนกรณีท่ีผู0บริหารเสนอไม�ต0องมีผู0รับรองขอให0ท่ี
ประชุมพิจารณา เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ขอเชิญเสนอครับ 
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นางอรพิน   วงศ�หน�อแก�ว   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  หมูท่ี 2 
   เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง          
ผู0ทรงเกียรติ ทุกท�าน ดิฉัน นางอรพิน  วงศ-หน�อแก0ว สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 2 ดิฉันขอ
เสนอ นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมูท่ี3 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติ             
คนท่ี 1 ค�ะ 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ขอผู0รับรองครับ 
ท่ีประชุม    
มีผู0รับรอง    1. นายสมพงษ-  ต0นหนองดู�        สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 2 
                     2. นายประกอบ  อินป�ญญา       สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 4 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 อีกไหม
ครับหากไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให0 นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  
หมู�ท่ี 3 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ/รับรอง  จํานวน      11   เสียง 
ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง  จํานวน        -    เสียง 
งดออกเสียง    จํานวน        2   เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต. และนายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  
สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมูท่ี 3 ) 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เปAนอันว�าท่ีประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เห็นชอบให0 นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ สมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 3 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ต�อไปขอให0ท่ีประชุมพิจารณาเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ขอเชิญเสนอครับ 
นายประกอบ  อินป4ญญา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 4 
     เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงผู0
ทรงเกียรติทุกท�าน กระผม นายประกอบ  อินป�ญญา สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 4 กระผมขอ
เสนอนายเทียนชัย  ทวีสาร สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 7 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
ครับ 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ขอผู0รับรองครับ  
ท่ีประชุม    
มีผู0รับรอง    1. นายศรีมูล    ตุ�นแก0ว             สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมูท่ี 1 
                     2. นายทองคํา   วงค-แก0วมูล  สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมูท่ี 8 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 อีกไหม
ครับหากไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให0 นายเทียนชัย  ทวีสาร สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง              
หมู�ท่ี 7 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ/รับรอง     จํานวน   11    เสียง 
ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง  จํานวน     -     เสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     2    เสียง (ประธานสภาฯ และนายเทียนชัย  ทวีสาร  สมาชิก
สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 7  ) 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
   เปAนอันว�าท่ีประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เห็นชอบให0 นายเทียนชัย  ทวีสาร สมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 7 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ต�อไปขอให0ท่ีประชุมพิจารณาเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ขอเชิญเสนอครับ 
นายจีระศักดิ์   จันทนศักดิ์   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 3 
     เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง          
ผู0ทรงเกียรติ ทุกท�าน กระผม นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 3 
กระผมเสนอ นางกันยา  กันเอ0ย สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมูท่ี 8 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติ             
คนท่ี 3 ครับ 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ขอผู0รับรองครับ 
ท่ีประชุม    
มีผู0รับรอง      1. นางอรพิน  วงศ-หน�อแก0ว        สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 2 
                     2. นายสมคิด   ทิศตา   สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 6 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 อีกไหม
ครับหากไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให0 นางกันยา  กันเอ0ย สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง               
หมู�ท่ี 8 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ/รับรอง     จํานวน   11   เสียง 
ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง  จํานวน     -    เสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     2   เสียง (ประธานสภาฯ และนางกันยา  กันเอ0ย  สมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 8 ) 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
   เปAนอันว�าท่ีประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เห็นชอบให0นางกันยา  กันเอ0ย สมาชิกสภาองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 8 เปAนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี3 และตอนนี้ได0คณะกรรมการแปรญัตติญัตติ             
ร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547 ข0อ 103 (1) 105 (3)  ครบแล0ว 

สรุปว�าสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0ลงมติเห็นชอบแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณา               
ร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563                      
จํานวน 3 คน ประกอบด0วย 
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1. นายจีระศักด์ิ   จันทนศักด์ิ  สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 3  
2. นายเทียนชัย   ทวีสาร       สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 7 
3. นางกันยา   กันเอ0ย            สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  หมู�ท่ี 8    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข0อ 45 วรรค 3 และข0อ 49 
วรรค 1 ท่ีประชุมสภาท0องถ่ินจะต0องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติกระผมขอให0
สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อกรรมการแปรญัตติเพ่ือจะได0
พิจารณาคําแปรญัตติต�อไปขอเชิญเสนอครับ 
นายถาวร  หลักแหลม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  หมูท่ี 5 
       เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง          
ผู0ทรงเกียรติทุกท�าน กระผมนายถาวร  หลักแหลม สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 5 กระผม           
ขอเสนอ ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือจะได0พิจารณาคําแปรญัตติ ในวันท่ี 2 สิงหาคม      
๒๕62 และวันท่ี  5 - 6 สิงหาคม 2562 ต้ังแต�เวลา 08.30 น. - 16.30น. 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
   มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  ท�านใดจะเสนออีกไหมครับ หากไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุมสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เห็นชอบเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือจะได0
พิจารณาคําแปรญัตติ ในวันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕62 และวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2562 ต้ังแต�เวลา 08.30 น. -               
16.30 น.  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ/รับรอง     จํานวน   12   เสียง 
ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง  จํานวน     -    เสียง 
งดออกเสียง จํานวน     1    เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต.บ0านดง) 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
     เปAนอันว�าสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงได0กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปร
ญัตติเพ่ือจะได0พิจารณาคําแปรญัตติ ในวันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕62 และวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2562 ต้ังแต�เวลา              
08.30 น. - 16.30 น. ดังนั้น ผมขอให0เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0ชี้แจงข0อระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับงบประมาณ และการขอแปรญัตติร�างข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�าย
ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ.2563 ครับ 

ว�าท่ี ร. อ ชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
 เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงผู0
ทรงเกียรติ ทุกท�าน กระผมว�าท่ี ร.อ ชัยทัศน- ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงขอชี้แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0องบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข0อ ๕๙ การแปรญัตติร�างข0อบัญญัติ
งบประมาณจะกระทําได0เฉพาะการขอลดรายจ�ายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ�ายและต0องมีจํานวนสมาชิก
สภาท0องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติ ให0เสนอล�วงหน0าเปAนหนังสือต�อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท0องถ่ิน กําหนดตามข0อ ๔๕ วรรคสาม และข0อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ข0อ ๖๐ ห0ามไม�ให0แปรญัตติ
รายจ�ายข้ึนใหม�หรือเพ่ิมเติมรายจ�ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค-ของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ�ายเว0นแต�จะได0รับคํา
รับรองจากผู0บริหารท0องถ่ินหรือคําแปรญัตตินั้นผู0บริหารท0องถ่ินเปAนผู0แปรญัตติ 
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นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอเชิญเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงนัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

ว�าท่ี ร. อ ชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
 เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง           
ผู0ทรงเกียรติ ทุกท�าน กระผม ว�าท่ี ร. อ ชัยทัศน- ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง กระผมขอ
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในเวลา 15.00 น. ในวันนี้ (1 สิงหาคม 2562) เพ่ือประชุมพิจารณาเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติและดําเนินการรับคําแปรญัตติต�อไป  ครับ 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 กระผมขอหารือวันกําหนดการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําปK 2562โดยกําหนดการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี2 ประจําปK 
2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.เปAนต0นไป เพ่ือพิจารณาร�างข0อบัญญัติองค-การบริหาร
ส�วนตําบลบ0านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ  พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 และวาระ
อ่ืนๆ มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดมีข0อเสนอเปAนอย�างอ่ืนอีกไหมครับ หากไม�มีผมขอมติในท่ี
ประชุม ว�ากําหนดการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปK 2562           
ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น.เปAนต0นไป  ครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ/รับรอง     จํานวน   12   เสียง 
  ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง  จํานวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง            จํานวน     1    เสียง (ประธานสภา อบต.) 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เปAนอันว�าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให0กําหนดการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 ครั้งท่ี 2 ประจําปK 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี  15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.เปAนต0นไป เพ่ือพิจารณาร�าง
ข0อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2
และวาระท่ี 3 และวาระอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หรือคณะผู0บริหารท�านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆ ท่ีจะ
นําเสนอต�อท่ีประชุมขอเชิญครับ 
นายสมพงษ�  ต�นหนองดู�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 2 
     เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง          
ผู0ทรงเกียรติ ทุกท�าน กระผม นายสมพงษ-  ต0นหนองดู�  สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 2 
ขอฝากทางฝDายบริหารทําหนังสือขอความอนุเคราะห- กฟผ.แม�เมาะ แก0ไขป�ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค             
โดยการขุดลอกคลอง บริเวณอ�างเก็บน้ําฝายท�าสี 

ว�าท่ี ร. อ ชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
 เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง           
ผู0ทรงเกียรติ ทุกท�าน กระผม ว�าท่ี ร. อ ชัยทัศน- ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง กระผมได0
ทําหนังสือขอความอนุเคราะห- กฟผ.แม�เมาะ ไปแล0ว มี 3 ข0อ 1. ขุดลอกอ�างเก็บน้ําฝายท�าสี 2. กําหนดและบริหาร
จัดการการใช0น้ําและต้ังเวลา ปJด-เปJดน้ํา  3. ขอรถน้ําเข0ามาช�วยเติมน้ําในการผลิตประปา ของ อบต. โดยทาง กฟผ.ได0
ขอความร�วมมือช�าง อบต.บ0านดง ออกแบบประมาณการค�าใช0จ�ายในการขุดลอกอ�างเก็บน้ําฝายท�าสี 
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นางยุพิน   วงค�อะทะ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 1 
     เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง          
ผู0ทรงเกียรติ ทุกท�าน ดิฉัน นางยุพิน  วงค-อะทะ  สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 1 ขอฝากทาง             
ฝDายบริหารควบคุมไข0เลือดออกไวรัสซิก0า อยากให0มีการพ�นหมอกควันอีกรอบท้ังตําบล เพ่ือควบคุมโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

นายถาวร  หลักแหลม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 5 
     เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง          
ผู0ทรงเกียรติ ทุกท�าน กระผม นายถาวร  หลักแหลม  สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
22 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ�านมา ทางหมู�บ0านกลาง ได0เข0าร�วมเปAนเครือข�ายฯและ ได0รับการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการบ0านม่ันคง โดยกําหนดพ้ืนท่ีชนบท โดยนําร�องในบ0านกลาง หมู�ท่ี 5 ตําบลบ0านดง เพ่ือเปAนต0นแบบ การจัดทํา
โครงการบ0านม่ันคง ในพ้ืนท่ี ท่ีไม�มีเอกสารสิทธิ์ และพ้ืนท่ีชนบท จึงขอความร�วมมือจากผู0นําท0องถ่ินในการเข0าร�วม
โครงการดังกล�าว  จึงนําเรียนให0 คณะผู0บริหารและสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ตลอดจน พนักงาน
เจ0าหน0าท่ี อบต .บ0านดง ได0ให0ความร�วมมือ และสนับสนุน โครงการบ0านม่ันคง ต�อไป ครับ          

ว�าท่ี ร. อ ชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
 เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง           
ผู0ทรงเกียรติ ทุกท�าน กระผม ว�าท่ี ร. อ ชัยทัศน- ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สําหรับ
โครงการบ0านม่ันคง โดยนําร�องในบ0านกลาง หมู�ท่ี 5 ตําบลบ0านดง  เปAนการแก0ไขป�ญหาบ0านแออัด และบ0านท่ีไม�มีท่ีอยู�
เปAนของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุงบ0าน ให0 มีสภาพแวดล0อมท่ีดี โดยบ0านกลาง หมู�ท่ี 5 ได0นําเอาโครงการนี่มาแก0ไข
ป�ญหาบ0านไม�มีโฉนด เปAนโครงการนําร�องในตําบลบ0านดง ซ่ึงเปAนโครงการท่ีดี และเปAนประโยชน- ต�อ ประชาชน                   
ในส�วน ของ อบต. ได0ให0ความร�วมมือและสนับสนุนโครงการบ0านม่ันคง  ครับ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

              มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� 

ท่ีประชุม ไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงหรือคณะผู0บริหารเสนอ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงหรือผู0บริหารใดเสนอเรื่องอ่ืนต�อท่ีประชุมแล0ว                        
ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง คณะผู0บริหาร พนักงานส�วนตําบล รวมถึงผู0มีเกียรติ                 
ทุกท�านท่ีเข0าร�วมประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงในครั้งนี้ และได0ให0การสนับสนุน กิจการของสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ด0วยดีตลอดมา ผมหวังเปAนอย�างยิ่งว�าคงได0รับความร�วมมือจากท�านเช�นนี้ตลอดไป 
ผมขอปJดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา         14.50 น. 
       ว�าท่ีร0อยเอก           ผู0บันทึกการประชุม 
                (ชัยทัศน-   ศรีนันชัย) 
                            เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 6 สิหาคม 
2562 ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป% ๒๕62 เม่ือวันท่ี 1  สิงหาคม ๒๕62 มีเนื้อหาครบถ�วนถูกต�องสมบูรณ�ทุกประการ    
                                    
       จึงลงลายมือช่ือไว�เปKนหลักฐาน  
 
                               (ลงชื่อ)....................................................ผู0ตรวจรายงานการประชุม  
                             (นางอรพิน วงศ-หน�อแก0ว) 
         สมาชิกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 2/ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู0ตรวจรายงานการประชุม  

      (นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ) 
          สมาชิกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 3/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู0ตรวจรายงานการประชุม  

          (นางกันยา  กันเอ0ย) 
           สมาชิกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 8/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         สภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงได� มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค�การบริหาร
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