
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

สมัยสามัญสมัยท่ี 3 คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563                                                                            
วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
----------------------------------------------------------- 

 
เร่ิมประชุมเวลา : 09.0๐ น. 
ผู้เข้าประชุม 
 
ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 

๒ 
๓ 
๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

13 
14 
15 

 

นายธเนตร์  คำแหง 

นางมะลิ  นพรัตน ์

นางสายฝน  วัฒนภาเกษม 
นายบานเย็น  จันทรอด 

นางทองคำ  มหาชน 
นางราตรี  มากสกุล 

นายแสงเดือน  ตระกรุมวงค์ 

นายประจบ   บัวรอด 
นายอนุวัตร   วงค์อุไร 
นายรณชัย   พวงบานช่ืน 
นายหอมหวล รอดเหลือ 
นายประจบ  สร้อยนาค 
นายสมชาย น้อยเมือง 
นางมาลัย     จันทรอด 

นางสมจิตร  งิ้วเชียง 
 

รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔  
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔                                                                                                                     
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕                                                                                                                        
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6   
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี.11 
 
 

ธเนตร์ คำแหง 

มะลิ  นพรัตน์ 
สายฝน  วัฒนภาเกษม 
บานเย็น  จันทรอด 

ทองคำ  มหาชน 
ราตรี  มากสกุล 

แสงเดือน  ตระกรุมวงค์ 

ประจบ  บัวรอด 
อนุวัตร  วงค์อุไร 
รณชัย  พวงบานช่ืน 
หอมหวล  รอดเหลือ 
ประจบ  สร้อยนาค 
สมชาย น้อยเมือง 
นางมาลัย จันทรอด 

สมจิตร งิ้วเชียง 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย   ประธานสภา  ลากิจ 
2. นางแพรทอง  โตไตย์   สมาชิก อบต. ม1 ลาป่วย 
3. นายพันทิพย์  ผลพงษ์   สมาชิก อบต.ม.11 ลากิจ 

 

 

 

                                                                               
 /ผู้เข้าร่วมประชุม  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 
5 
 

นายลำพึง  เป้ป้อม 

นายประจวบ   กิ่งไทร 
นายมงคล  คำวงค์ 

ว่าท่ี รต.หญิง ปารณีย์ ทองพิมพ์ 
นายนพฤทธิ์  เรืองกล่ิน 

นายก อบต.ดงดินแดง 

รองนายก อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 

 
 

ลำพึง  เป้ป้อม 

ประจวบ  กิ่งไทร 
มงคล คำวงค์ 

ปารณีย์  ทองพิมพ์ 
ณพฤทธิ์  เรืองกล่ิน 

 

เร่ิมประชุมเวลา : 09.00 น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม และตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเลขานุการสภา ตำบล ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไว้  เห็นว่าครบองค์ประชุม
แล้ว บัดนี้ได้เวลานัดประชุม แล้ว  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมา
ครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เลขานุการสภา อบต. สวัสดีท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วน   
ประธานสภา ฯช่ัวคราว ตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารสว่น

ตำบลดงดินแดงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีระเบียบ
วาระการ ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานประชุมแจ้งให้ทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่ 2 ประจำปี                       

พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 
นายธเนตร  คำแหง อ่านรายงานการประชุมอีกครั้ง 

สำหรับรายงานการประชุม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯได้จัดส่งให้สมาชิกสภาได้ตรวจดู
แล้ว   สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม กรุณาแจ้งให้ท่ี
ประชุมสภาอบต.พิจารณาเพื่อขอแก้ไข ด้วยครับ รายงานการประชุมมีท้ังหมด  11 
หน้า  มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่ม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ      

นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ 
ประธานสภา อบต.         

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม  พ.ศ. 
2563 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ (15 เสียง)                                                                                                                                      
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ระเบียบวาระที่  3         เร่ือง กระทู้ถาม 
มติท่ีประชุม   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4         เร่ือง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  5          ญัตติเร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ) 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญคณะผู้บริหารอธิบายรายละเอียดครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน  
 ผมขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ซึ่งเป็น

เจ้าหน้าท่ีงบประมาณด้วย 
ปลัด อบต. ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนตุลาคม 
2563 แล้ว จึงเห็นควรให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 ขึ้นบังคับใช้ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 นี้ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 3 ข้อ 23 วรรค 2 ได้กำหนดไว้ว่าให้คณะ
ผู้บริหารนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายใน 
วันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงอีกครั้งนงึ ฉะนั้นในอ
กาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง จึงขอช้ีแจงให้
ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  

ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2561องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี ้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร         จำนวน 31,242,262.69 บาท 
1.1.2 เงินสะสม                 จำนวน   7,539,666.68 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,364,792.59 บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่ายจำนวน 0โครงการรวม 

0.00 บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการรวม 

17,255.00 บาท 
2. เงินกู้คงค้างจำนวน 0.00 น. 
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2.  งานบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ2561 ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
(1)  รายรับจริง จำนวน 26,422,560.11 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     จำนวน  370,810.53
 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน    46,076.93
 บาท   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน 
 192,949.13 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน  419,575.00
 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน      8,500.00
 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จำนวน             0.00
 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน         12,402,810.52
 บาท 
หมวดอุดหนุนท่ัวไป    จำนวน         12,981,838.00
 บาท 

(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 245,000.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,290,437.10 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง     จำนวน  7,039,357.00  
 บาท 
งบบุคลากร    จำนวน  5,620,402.00
 บาท 
งบดำเนินการ    จำนวน  2,779,878.45
 บาท 
งบลงทุน    จำนวน       99,312.78
 บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จำนวน    149,000.00 
 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จำนวน               0.00 
 บาท 
 
 
                          /(4)รายจ่ายท่ีจ่าย
จาก 
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(4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 245,000.00 
บาท 

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  1,522,140.00  บาท 
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

 
 
คำแถลงงบประมาณ      

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
                องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

              อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
  

 
    

  
  รายรับจริง ปี 

2560 
ประมาณการ ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 430,485.88 410,000.00 356,156.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 16,097.40 53,000.00 16,097.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 221,487.59 260,000.00 221,487.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

524,480.00 500,000.00 524,480.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,300.00 96,000.00 71,300.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,263,850.87 1,319,000.00 1,189,520.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,722,934.43 14,870,000.00 13,722,929.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

13,722,934.43 14,870,000.0
0 

13,722,929.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,974,967.00 14,400,000.00 13,122,701.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

12,974,967.00 14,400,000.0
0 

13,122,701.00 
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รวม 27,961,752.30 30,589,000.0
0 

28,035,150.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 7,233,091.00 7,740,000.00 9,025,664.00 

  งบบุคลากร 6,796,626.00 7,661,920.00 8,393,180.00 

  งบดำเนินงาน 4,300,275.61 6,609,380.00 5,263,706.00 

  งบลงทุน 4,761,303.20 6,922,200.00 3,554,600.00 

     

  งบรายจ่ายอื่น 174,000.00 25,000.00 25,000.00 
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                                                บันทึกหลักการและเหตุผล     
                                      ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                   ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

                                        อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,037,780 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 229,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,630,166 

  แผนงานสาธารณสุข 344,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,218,860 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,238,180 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 181,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 66,500 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 64,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 9,025,664 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,035,150 
 

                                         บันทึกหลักการและเหตุผล     
                                  ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

                                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

                                     อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
        

ด้าน ยอดรวม 

  งบเงินอุดหนุน 1,621,500.00 1,630,500.00 1,773,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,886,795.81 30,589,000.00 28,035,150.00 

รวม 24,886,795.81 30,589,000.00 28,035,150.00 
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ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,037,780 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 229,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,630,166 

  แผนงานสาธารณสุข 344,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,218,860 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,238,180 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 181,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 66,500 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 64,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 9,025,664 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,035,150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
                    องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

                         อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

       

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  28,035,150 บาท แยกเปน็     
รายได้จัดเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 356,156 บาท 
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    ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จำนวน 180,290 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

    ภาษีบำรุงท้องท่ี จำนวน 168,562 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

    ภาษีป้าย จำนวน 7,304 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 16,097 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,377 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 320 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา 

  

    ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 3,700 บาท 

    
สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 1,700 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

    
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จำนวน 9,000 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา 

  

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 221,487 บาท 

    ดอกเบ้ีย จำนวน 221,487 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 524,480 บาท 

    รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 524,480 บาท 

    
 
สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา 
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  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 71,300 บาท 

    เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ จำนวน 6,000 บาท 

    
สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

    ค่าขายแบบแปลน จำนวน 64,800 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา 

  

    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 500 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,722,929 บาท 

    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จำนวน 432,506 บาท 

    
สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา   

    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 7,044,769 บาท 

    
ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา 

  

    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 1,952,770 บาท 

    

ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับจำนวนท่ี
จัดเก็บได้จริงในปีท่ีผ่านมา 
             
 
 
 
 

  

  

 
 

 
        
       

 
รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 ท่ีแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงทราบแล้ว 

ประธานสภา ตามท่ีคณะผู้บริหารได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
รายละเอียดหรือไม่ เชิญเลขานุการสภาช้ีแจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 
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เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 
1 ให้ท่ีประชุมสภาปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

 นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภา
ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้ 

 ข้อ 48 ในกรณีท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
จำนวนท่ีกฏหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำ
วิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแจ้งมติไม่
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายช่ือกรรมการหากข้อยุติ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอ
ทราบ ท้ังนี้ให้ดำเนินการภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ 

  ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัด
จากวันท่ีสภาท้องถิ่นมติให้รับหลักการ 

 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วจะต้องสง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารราโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย 

  ภายในระยะเวลาท่ีเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นกำหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป้นหนังสือ โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคระกรรมการแปรญัตติในกรณี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป้นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 

 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม ในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคระกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การลงความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนัน้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ท่ีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   
ใหค้ณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระทีสอง ให้ปรึกาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ หรือมีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

 ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และจะต้องมีสมาชิก
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ
เปล่ียนแปลงความประสงค์ ของจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย เว้นแต่จะ
ได้รับทำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ 61 ห้ามไม่แปรญัตติในรายการและจำนวนเงนิซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

(1)  ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู ้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านเลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบนั้น มี
ท่านใดสงสัยถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อรับหลักการในวาระแรกครับ 

มติท่ีประชุม ลงมติเห็นชอบรับหลักการ เห็นชอบ 15 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  จำนวน     -     เสียง 
     งดออกเสียง จำนวน     -     เสียง 
ประธานสภา อบต. เมื่อท่ีประชุมรับหลักการแล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 105 ภายใต้บังคับ
ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่นดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติขอให้สภา ฯ พิจารราคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2562 จำนวน  1 ชุด ว่าจะมีคณะกรรมการกี่ท่าน ขอเชิญสมาชิก
เสนอครับ 

มติท่ีประชุม   ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติฯจำนวน 3 ท่าน 
ประธานสภา อบต.  ผมขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
                                          ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยครับ 
นางราตรี   มากสกุล  เสนอ นายสมชาย น้อยเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ท่ี9  
ส. อบต.หมู่ 5   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
       ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นางสมจิตร  งิ้วเชียง   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 

2. นางมาลัย    จันทรอด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 
ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 

ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 
ท่ีประชุม เห็นด้วย  15       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
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นางมาลัย  จันทรอด ขอเสนอนายบานเย็น  จันทรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ส อบต.หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 4 
ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายสมชาย  น้อยเมือง    สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 

   2. นายประจบ  สร้อยนาค            สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 9 
ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 

ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 
ท่ีประชุม เห็นด้วย  15       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
นางทองคำ  มหาชน ขอเสนอนายประจบ  บัวรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี  
ส อบต.หมู่ท่ี 1 9 
ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายแสงเดือน   ตระกรุมวงค์        สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

   2. นางสายฝน   วัฒนภาเกาฒ         สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 3 
 
ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 

ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 
ท่ีประชุม เห็นด้วย  15       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
ประธานสภา   เมื่อสมาชิกสภาทุกท่านได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว ผมขอให้ท่ีประชุมกำหนดให้
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณากี่วัน วันใหนบ้าง 

มติท่ีประชุม มีกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณา กรณีผู้ยื่นแปรญัตติ
กำหนด 3 วัน ในระหว่างวันท่ี 7-11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. 

ประธานสภา อบต. ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง พิจารณาวาระท่ี 2 
และวาระท่ี 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. มี
สมาชิกท่านใดขาดประชุมในวันนี้จะทำหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคล มี
สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมถือว่าสมาชิกท่ีอยู่ในท่ี
ประชุมนี้ทราบทุกท่าน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภา อบต. เนื่องจากขณะนี้เวลา 12.30 น. และวาระการประชุมยังเหลืออยู่จึงขอ

พักการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับประทาน
อาหารกลางวัน และเริ่มประชุมต่อเวลา 13.30 น. 

       ท่ีประชุม รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต.      ขณะนี้เวลา 13.30 น. ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้อง

ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมา
ครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ ขอเชิญครับ  

    ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่นๆ ถ้ามี  
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       ประธานสภา 6.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
กิจกรรม การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  
ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการช้ีแจงรายละเอียดการเพิ่มเติมครับ 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง และสมาชิกสภาองค์การ 
                                 บริหารส่วนตำบลทุกท่าน   ดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้ 

  ด้วยจังหวัดลพบุรีได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพฒันาสังคมและความ  
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรม การปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
1. นายจอม       กองเมือง    หมู่ท่ี 4 
2. นายสมพร     เพร็ชกระจาย  หมู่ท่ี  1 
3. นางสาวอุทัย   นาคภู่  หมู่ท่ี  10 
4. นางสาวจันทร์  ศรีเอี่ยม หมู่ท่ี  11 
5.  นางนงนุช      ศรีอ่อน หมู่ท่ี  1 
6.นายสุรินทร์      สิงห์ชัย หมู่ท่ี  6 

 
ท่ีประชุม                      รับทราบ  

6.2  ขอรับการสนับสนุนโครงปรับสภาพที่อยูอ่าศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี   
2563  

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี  ได้อนุมัติให้ 
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ดำเนินการปรับสภาพท่ีอยู่
อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 รายดังนี้ 

   1. นายบรรจบ  แพะทอง จำนวน 20,000  บาท 
   2.  นายแดง    บุญพินิจ  จำนวน 20,000  บาท 
   3.  นายบัวผัน  เลผล  จำนวน 20,000   บาท 
   4.  นายสมยส  เรือนชม  จำนวน 20,000   บาท 
   5.  นางสาวพัรมัย  แว่นทอง จำนวน 20,000   บาท 
            รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  100,000 บาท 
ท่ีประชุม                      รับทราบ 

          ประธานสภา                  ตามท่ีสมาชิกแต่ละหมู่ช้ีแจงให้ทุกท่านทราบนั้น มีท่านใด 
  จะสอบถาม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  

          เลิกประชุมเวลา              เวลา  14.0๐ น. 
 

     ลงช่ือ     นายพันทิพย์ ผลพงษ์      ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นายพันทิพย์  ผลพงษ์) 
                                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
       
   
 

 ลงช่ือ    เสงี่ยม  กองมิตรชัย    ผู้ทานรายงานการประชุม 
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                (นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย)    
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
    

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   ชุดตรวจรายงานการ
ประชุมสภา ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วใน
วันท่ี     .............................................................  

           ประจบ  บัวรอด                                                                                                                             
   (นายประจบ  บัวรอด) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

หอมหวล  รอดเหลือ   
(นายหอมหวล  รอดเหลือ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

สมชาย น้อยเมือง 
(นายสมชาย  น้อยเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
รายงานการประชุมสภาครั้งนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ได้รับรองรายงาน

การประชุมแล้ว
........................................................................................................................................................... 

       
                       ลงช่ือ         เสงี่ยม  กองมิตรชัย       ผู้ตรวจรายงาน 

           (นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
 
 

 

 

 

 

 


