๑
(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 25๖2
ครั้ง ๑
วันที่ 9 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 25๖2
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยเสน่ห์
อ่องสันเทียะ
2 นำยชุม
ธงสันเทียะ
3 นำยสำรำญ
พินิจ
4 นำยชิด
อยู่พันดุง
5 นำยจรัส
ดำขุนทด
6 นำยงิ้ว
ดีขุนทด
7 นำยประวิทย์
สระขุนทด
8 นำยประมวล
เดือยขุนทด
9 นำยประจวบ
ดิษฐกำร
10 นำยบุญมี
เทียงจันทึก
11 นำยชุนห์
เจริญ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยสมพงษ์
ไกรฤกษ์
2 นำยคฑำวุธ
ไกรฤกษ์
3 นำยประมูล
ดำนขุนทด
4 นำยสมศักดิ์
ดงสันเทียะ
5 นำงสำววนิดำ
ถีสูงเนิน
6 นำงฉันทนำ
พระเดชพงษ์
7 นำยปัณณทัต
นอขุนทด
8 นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด
9 นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์
10 น.ส.วัชรำภรณ์
เชื้อขุนทด
11 น.ส.อัญชลินทร์ ปัญจะศรี
12 นำงสำวปรินดำ ดิกขุนทด
13 นำยประดิษฐ์
สำรจันทร์
๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด
๑๕ นำงสำวอุษำ
นนท์ขุนทด
16 นำงสุดำรัตน์
พึ่งสูงเนิน
17 นำงประอรรัตน์ ดำงขุนทด
18 นำงนุชลีย์
นุขุนทด
19 นำงแตงอ่อน
อินทำพันธ์
20 นำงสมสอน
ยศสันเทียะ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำฯ
รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ตำแหน่ง
นำยก อบต.
รองนำยก อบต.
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำสำนักงำนปลัด
นักพัฒนำชุมชน
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรพัสดุ
บุคลำกร
นักป้องกันฯ
จนท.วิเครำะห์ฯ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
นักจัดเก็บรำยได้ฯ
ลูกจ้ำงประจำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

ลำยมือชื่อ
อ่องสันเทียะ
ธงสันเทียะ
พินิจ
อยู่พันดุง
ดำขุนทด
ดีขุนทด
สระขุนทด
เดือยขุนทด
ดิษฐกำร
เทียงจันทึก
เจริญ

หมำยเหตุ

ลำยมือชื่อ
สมพงษ์
ไกรฤกษ์
คฑำวุธ
ไกรฤกษ์
ประมูล
ดำนขุนทด
สมศักดิ์
ดงสันเทียะ
วนิดำ
ถีสูงเนิน
ฉันทนำ
พระเดชพงษ์
ปัณณทัต
นอขุนทด
กนกลักษณ์ แดดขุนทด
รุ่งกำนต์
ไกรฤกษ์
วัชรำภรณ์ เชื้อขุนทด
อัญชลินทร์ ปัญจะศรี
ปรินดำ
ดิกขุนทด
ประดิษฐ์
สำรจันทร์
รุ่งทิพย์
พิมพ์ขุนทด
อุษำ
นนท์ขุนทด
สุดำรัตน์
พึ่งสูงเนิน
ประอรรัตน์ ดำงขุนทด
นุชลีย์
นุขุนทด
แตงอ่อน
อินทำพันธ์
สมสอน
ยศสันเทียะ

หมำยเหตุ

เสน่ห์
ชุม
สำรำญ
ชิด
จรัส
งิ้ว
ประวิทย์
ประมวล
ประจวบ
บุญมี
ชุนห์

๒
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.00 น.
นำยสำรำญ พินิจ
บัดนี้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก มำประชุมครบ จำนวน 10 คน
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) ถือว่ำครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่ำน เสน่ห์ อ่องสันเทียะ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และดำเนินกำรเปิด
ประชุมสภำฯ ตำมระเบียบวำระต่อไป
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓
(ประธำนสภำ อบต.) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖2 ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอเชิญร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันอำทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖2 ณ หอประชุมอำเภอ
ด่ำนขุนทด โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ จุด
เทียนชัยถวำยพระพรและถวำยรำชสดุดีเ ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
2. กำรแต่งกำย ในวันที่ 12 สิงหำคม 2562 ให้สมำชิกทุกท่ำนแต่งกำยชุดสีฟ้ำ
3. ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 7
สิงหำคม 2562 ที่ผ่ำนมำครับ
4. แจ้งประกำศแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖2
เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 25๖2 และ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14
มิถุนำยน 2562
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖2
(ประธำนสภำ อบต.) เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 25๖2 และ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14
มิถุนำยน 2562 ขอเชิญครับ
ที่ประชุม

ไม่มี

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ผมขอมติทปี่ ระชุมครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
มติที่ประชุมสภาฯ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖2 เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนำยน 25๖2 และ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14
มิถุนำยน 2562
รับรอง
9 เสียง
ไม่รับรอง
เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง (ประธำนสภำฯ)

๓
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
- วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ก่อนเข้ำสู่กำรชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ของเชิญปลัด
(ประธำนสภำ อบต.) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือสั่งกำรกำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 เชิญครับ
นำยสำรำญ พินิจ
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.๒/ว.๓886 ลงวันที่ 28
(ปลัด อบต.)
มิถุนำยน ๒๕๖2 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมที่ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
ข้อ ๒๓ กำหนดว่ำ ร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีให้เสนอต่อสภำท้องถิ่นภำยในวันที่
๑๕ สิงหำคม ซึ่งเป็นกำรเร่งรัดเพื่อให้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันใน
วันเริ่มต้นปีงบประมำณ นั้น
กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อให้กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้องตำม
กฎหมำยมีประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมผำสุก ควำมสงบและปลอดภัย
รวมทั้งควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน ตำมแนวนโยบำยของรัฐบำล คณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ (คสช) และกระทรวงมหำดไทย จึงอำศัยอำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔ ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
๑. กำรตั้งงบประมำณด้ำนรำยรับและด้ำนรำยจ่ำย
กำรตั้งงบประมำณด้ำนรำยรับจำกรำยได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภำษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และกำรตั้งงบประมำณด้ำนรำยจ่ำย ให้กระทำตำมที่มี
กฎหมำย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทย
กำหนดเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน รวมทั้งแนวนโยบำยของ
รัฐบำลและกระทรวงมหำดไทยโดยใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นแนวทำงในกำรจัดทำ
งบประมำณ ตำมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำร พ.ศ.๒๕๖3
ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กำรกำกับดูแลกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
๒.๑ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอำเภอ กำกับดูแลกำรปฏิบัติเพื่อให้กำรเสนอร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๔ กรณีผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงงบประมำณไม่ทันตำมกำหนดเวลำ ให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอำเภอตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงที่เสนอไม่ทันและ
ผู้รับผิดชอบ และพร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงงบประมำณภำยใน
กำหนดเวลำที่เห็นว่ำเหมำะสม เพื่อให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำให้แล้วเสร็จก่อนสิ้น
ปีงบประมำณ

๔
๒.๒ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอำเภอแนะนำและซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำร
จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควรกำหนด
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรและติดตำมผลกำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
อำจกระทำได้โดยวิธีกำรประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยใช้
ปฏิทินงบประมำณเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำร และมอบหมำยให้มีเจ้ำหน้ำที่ติดตำมผล
กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกำรเฉพำะก่อนกำรจัดทำงบประมำณ
ทั้งนี้ ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๔ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0313.๔/ว.1274 ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๔๕
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.3/ว.322 ลงวันที่ ๑๕
มีนำคม ๒๕๔๗ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.๒/ว.0666 ลงวันที่
๓๐ มกรำคม ๒๕๕๘
๒.๓ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของรัฐบำลให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม โครงกำรประเภทงำนก่อสร้ำง ให้จัดทำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร โดย
แสดงรำคำกลำง ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่ำแรงและรำคำต่อหน่วย และให้จัดทำเป็นเอกสำร
แยกต่ำงหำกจำกร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี จัดส่งให้สภำท้องถิ่นพร้อมกับร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และจัดส่งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอำเภอพร้อมร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่สภำท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบแล้ว เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำก่อนล่วงหน้ำ หลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงทำง
รำชกำร ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๓. กำรดำเนินกำรเมื่อประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแล้ว
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแล้ว ให้
ดำเนินกำรเพื่อให้กำรจ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
โปร่งใส ดังนี้
๓.๑ ให้นำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประกำศโดยเปิดเผยให้ประชำชนได้รับทรำบ
ประชำสัมพันธ์ แผนงำน โครงกำร ประเภทรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน หรือโครงกำรสำคัญ ๆ
โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๓.๒ กำรจัดหำพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๔. กำรรำยงำน
๔.๑ ให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีและเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด ไปยังจังหวัดหรืออำเภอ แล้วแต่กรณีภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน ๑๕ วัน หลักจำกประกำศใช้โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชำชนทรำบ ณ
สำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๙
๔.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ประกำศรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินประจำปีงบประมำณให้
ประชำชนทรำบ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔๐

๕
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอขอบคุณท่ำนสำรำญ พินิจ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ครับที่ได้
(ประธำนสภำ อบต.) ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖3 ต่อไปขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ได้ชี้แจงคำแถลง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 เชิญครับ
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
(นำยก อบต.)
ส่วนตำบลด่ำนนอกทุกท่ำน บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ด่ำนนอก จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลด่ำนนอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลด่ำนนอกจึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง
ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 มีสถำนะกำรเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น จำนวน 30,412,525.84 บำท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,340,057.92 บำท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,963,828.57 บำท
1.1.4. รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 20 โครงกำร
รวม 2,061,460.02 บำท
1.1.5 รำยกำรที่ ไ ด้ กั น เงิ น ไว้ โ ดยยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จ ำนวน 5 โครงกำร รวม
147,312.00บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จำนวน 0.00 บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
1.รำยรับจริง จำนวน 22,746,680.60 บำท
หมวดภำษีอำกร
108,705.43 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
43,556.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
209,484.45 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
๐ บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
20.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน
3,๐๐๐ บำท
หมวดภำษีจัดสรร
11,005,292.72 บำท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
11,376,622.00 บำท
5. เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน
0.00 บำท
6. รำยจ่ำยจริง จำนวน 17,599,952,.89 บำท
งบกลำง
6,443,211.00 บำท
งบบุคบลำกร
6,224,347.00 บำท
งบดำเนินงำน
2,661,594.89 บำท
งบลงทุน
1,488,800.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น
0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน
782,000.00 บำท

๖
4. รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
0.00 บำท
5. รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม
4,591,600.00 บำท
6. รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม
0.00 บำท
7. รำยจ่ำยจำกเงินกู้
0.00 บำท
รายจ่าย
ประเภท/หมวด

รำยจ่ำยจริงปี
2561

ประมำณกำรปี
2562

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลำง
7,631,800.00 8,194,460.00
งบบุคลำกร
7,532,899.00 9,965,100.00
งบดำเนินงำน
2,613,859.27 4,956,280.00
งบลงทุน
2,498,900.00 3,833,660.00
งบเงินอุดหนุน
984,500.00 960,500.00
รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 21,273,958.27 27,910,000.00

ประมำณกำรปี
2563
8,954,083.00
9,909,240.00
5,337,357.00
3,157,920.00
996,500.00
28,355,100.00

รายรับ
ประเภท/หมวด
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นำยก อบต.ด่ำนนอก)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำ อบต.)
ที่ประชุมสภำฯ

รำยรับจริงปี
ประมำณกำรปี
ประมำณกำรปี
2561
2562
2563
367,779.46 276,000.00
365,100.00
15,353,115.19 12,634,000.00 12,990,000.00
12,062,751.00 15,000,000.00 15,000,000.00
รวม 27,783,645.65 27,910,000.00 28,355,100.00

สำหรับรำยละเอียดคำชี้แจงตำมร่ำงฯ ที่ส่งให้สมำชิกพร้อมแบบโครงกำร ใน
ประมำณกำรและเอกสำรประกอบอื่น ๆ
ตำมที่ ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ได้ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ไปแล้วนั้น ก่อนที่จะรับหลักกำร มี
สมำชิกฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ เชิญครับ
ไม่มีผู้อภิปรำย

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมในวำระที่ ๑ ขั้นรับหลักกำร ขอมติที่ประชุมรับหลักกำรด้วยครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
มติที่ประชุมสภำฯ
รับหลักกำร
9
เสียง
ไม่รับหลักกำร เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง (ประธำนสภำฯ)

๗
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรับหลักกำร ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(ประธำนสภำ อบต.) พ.ศ.๒๕๖3 ครับ ขณะนี้เวลำ ๑0.๓๐ น.ผมขอพักกำรประชุมเป็นเวลำ ๓๐ นำที
ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำ
ห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑๑.๐๐ น.
---------- พักเวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. -------------------นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขณะนี้เวลำ ๑๑.0๐ น. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งในที่ประชุม
(ประธำนสภำ อบต.) ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินกำรต่อไป
ขอเชิญ ท่ำนสำรำญ พินิจ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ชี้แจง
รำยละเอียดในขั้นตอนต่อไป ขอเชิญครับ
นำยสำรำญ พินิจ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(เลขำนุกำรสภำฯ)
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ “ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับ
หลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่ง
ร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วยภำยใน
ระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นกำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือ
สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ
ล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้
และกำรพิจำรณำ วำระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น
ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย
กว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๑๐5 (3) ภำยใต้บังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภำท้องถิ่นมีอำนำจเลือกสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นชุดต่ำงๆ
ตำมควำมจำเป็นแก่กิจกำรในหน้ำที่ของสภำท้องถิ่นดังนี้ (3) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติ
ข้อ ๑๐7 ภำยใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่ำสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองกำร
เสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่ำงอื่น และให้นำวิธีกำร
เลือกตำมข้อ 12 มำใช้บังคับโดยอนุโลม
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและแนวทำงปฏิบัติให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้
(ประธำนสภำ อบต.) รับทรำบไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจ สอบถำมได้ครับ
ที่ประชุมสภำฯ
ไม่มี
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ถ้ำไม่มี ขอให้สมำชิกสภำฯ เสนอ จำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
(ประธำนสภำฯ)
งบประมำณจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เชิญครับ

๘
ประวิทย์ สระขุนทด เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 ) ทุกท่ำนผมนำยประวิทย์ สระขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่
ที่ ๓ ขอเสนอ จำนวน ๓ คน ครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่ำนครับ
(ประธำนสภำฯ)
นำยงิ้ว ดีขุนทด
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๒) ผมนำยงิ้ว ดีขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๒
ขอรับรองครับ
นำยชิด อยู่ดันดุง
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1) ผมนำยชิด อยู่พันดุง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 1
ขอรับรองครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุมสภำฯ
ไม่มี
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ถ้ำไม่มี เป็นอันว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
(ประธำนสภำฯ)
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก มีจำนวน ๓ คน
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ลำดับต่อไปจะเป็นกำรเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำฯ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ให้สมำชิกสภำฯ เสนอรำยชื่อที่ตนเห็นสมควร โดย
เสนอคนละ ๑ ชื่อและผู้รับรอง ๒ ท่ำน ขอเชิญสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปร
ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 คนที่ ๑ ครับ
นำยชุณห์ เจริญ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 5) ผมนำยชุณห์ เจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 5 ขอ
เสนอชื่อ นายจรัส ดาขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖3 คนที่ ๑ ครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่ำน เชิญครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยบุญมี เทียงจันทึก เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๔) ผมนำยบุญมี เที่ยงจันทึก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๔
ขอรับรองครับ
นำยชิด อยู่พันดุง
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๑) ผมนำยชิด อยู่พันดุง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๑
ขอรับรองครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ครับ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุมสภำฯ
ไม่มี
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบให้ นายจรัส ดาขุนทด สมำชิกสภำองค์กำร
(ประธำนสภำฯ)
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 คนที่ ๑ ครับ

๙
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นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เป็นอันว่ำมติที่ประชุมสภำเห็นชอบให้ นายจรัส ดาขุนทด สมำชิกสภำองค์กำร
(ประธำนสภำฯ)
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 คนที่ ๑
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
(ประธำนสภำฯ)
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 คนที่ ๒ เชิญครับ
นำยประวิทย์ สระขุนทด เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ท3ี่ ) ผมนำยประวิทย์ สระขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3
ขอเสนอชื่อ นายประจวบ ดิษฐการ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่
ที่ 4 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 คนที่ ๒ ครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่ำน เชิญครับ
(ประธำนสภำฯ)
นำยงิ้ว ดีขุนทด
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๒) ผมนำยงิ้ว ดีขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๒
ขอรับรองครับ
นำยประมวล เดือยขุนทด เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3) ผม นำยประมวล เดือยขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3
ขอรับรองครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ครับ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุมสภำฯ
ไม่มี
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมสภำฯเห็นชอบให้ นายประจวบ ดิษฐการ สมำชิกสภำองค์กำร
(ประธำนสภำ อบต.) บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 คนที่ ๒ ครับ
มติที่ประชุมสภำฯ
เห็นชอบ
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งดออกเสียง
๑
เสียง
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เป็นอันว่ำมติที่ประชุมสภำเห็นชอบให้ นายประจวบ ดิษฐการ สมำชิกสภำองค์กำร
(ประธำนสภำฯ)
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๒ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 คนที่ ๒ ครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
(ประธำนสภำฯ)
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 คนที่ ๓ เชิญครับ
นำยชิด อยู่พันดุง
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ ๑) ผมนำยชิด อยู่พันดุง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ
นายงิ้ว ดีขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๒ เป็น
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕63 คนที่ ๓ ครับ

๑๐
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่ำน เชิญครับ
(ประธำนสภำฯ)
นำยบุญมี เที่ยงจันทึก เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4) ผมนำยบุญมี เที่ยงจันทึก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4
ขอรับรองครับ
นำยชุณห์ เจริญ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 5) ผมนำยชุณห์ เจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 5
ขอรับรองครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
ที่ประชุมสภำฯ
ไม่มี
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบให้ นายงิ้ว ดีขุนทด สมำชิกสภำองค์กำร
(ประธำนสภำฯ)
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 คนที่ 3 ครับ
มติที่ประชุมสภำฯ
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เป็นอันว่ำมติที่ประชุมสภำเห็นชอบให้ นายงิ้ว ดีขุนทด สมำชิกสภำองค์กำร
(ประธำนสภำฯ)
บริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๒ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 คนที่ ๓ ครับ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ผมขอประกำศให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ทรำบว่ำ มี
(ประธำนสภำฯ)
คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖3 ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
คนที่ ๑ นำยจรัส ดำขุนทด
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2
คนที่ ๒ นำยประจวบ ดิษฐกำร สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4
คนที่ ๓ นำยงิ้ว ดีขุนทด
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๒
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เมื่อที่ประชุมสภำฯ ได้เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำฯ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ครบทั้ง ๓ คนแล้ว ลำดับต่อไปที่ประชุมสภำฯ
จะต้องกำหนระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ขอเชิญที่ประชุม
สภำฯ พิจำรณำร่วมกันครับ
ที่ประชุมสภำฯ
ได้พิจำรณำร่วมกันแล้วเห็นควรกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปร
ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ไว้ไม่น้อยกว่ำ
๒๔ ชั่วโมงนับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น โดยเริ่ม
ตั้งแต่ วันที่ 13 – 15 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. (ในเวลำ
รำชกำร) ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ที่ประชุมสภำฯ
มีมติที่ดังนี้
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง

๑๑
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เรียนผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
(ประธำนสภำฯ)
ตำบลด่ำนนอก ครับ ท่ำนใดที่จะขอยื่นคำแปรญัตติต่อประธำนคณะกรรมกำรแปร
ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ก็ให้
ดำเนินกำรยื่นต่อคณะกรรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ ไว้ไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง นับ
แต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑3
- ๑5 สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖2 เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. (ในเวลำรำชกำร) ณ ห้อง
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกตำมที่ประชุมสภำฯกำหนดไว้แล้วนั้นลำดับ
ต่อไปขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ แจ้งกำหนดนัดประชุมของคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ
เพื่อเลือกประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ ร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ ครับ
นำยสำรำญ พินิจ
ผมขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
(เลขำนุกำรสภำฯ)
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 25๖2 เพื่อเลือกประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖2 เวลำ ๑6.0๐ น. ณ
ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก โดยพร้อมเพรียงกัน ครับ
คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๔
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำ อบต.)
ปิดกำรประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีเรื่องจะเสนอแนะ เชิญครับ
ถ้ำไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้ และขอนัดประชุม
สภำฯสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25๖2 ต่อในวันที่ ๒1 สิงหำคม พ.ศ.
๒๕๖2 เวลำ ๐๙.0๐ น. เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ วำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ต่อไป
ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว กระผมขอปิดกำรประชุม
เวลำ 1๕.30 น.
(ลงชื่อ) สำรำญ พินิจ จดรำยงำนกำรประชุม
(นำยสำรำญ พินิจ)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ) งิ้ว ดีขุนทด
(ลงชื่อ) จรัส ดำขุนทด
(ลงชื่อ) บุญมี เทียงจันทึก
(นำยงิ้ว ดีขุนทด)
(นำยจรัส ดำขุนทด )
( นำยบุญมี เที่ยงจันทึก)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน
กำรประชุม

(ลงชื่อ)

เสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ)

๑๒
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

