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    บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564 

วันท่ี 13 สิงหาคม  2564   เวลา  09.00 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  

 
ผูมาประชุม  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 นางสาวดวงใจ ชมพุทธ ปลัดฯ อบต. ดวงใจ ชมพุทธ  
4 นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน อรวรรณ ชมพุทธ  
5 นายประกาศิต จรทะผา นายชางอาวุโส ประกาศิต จรทะผา  
6 นายฐาปกรณ เทพประจักษ นายชางโยธาชำนาญงาน ฐาปกรณ เทพประจักษ  
7 นายเฉลิม แกวคูนอก เลขานุการนายก เฉลิม แกวคูนอก  
8 นายพิทักษ จันทสิทธิ์ ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ พิทักษ จันทสิทธิ์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี 1  

 
ระเบียบวาระท่ี 2  

 
ท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  
 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
 
 
 

นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุดธูป – เทียน 
บูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดประชุมตอไป 
เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี 
รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2/2564  เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

- รับรอง 
ญัตติเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2565 
-  เรียนทานนายกและสมาชิกทุกทาน เนื่องจากทานนายกองคการบริหารสวนตำบลเมือง
โดนไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2565  ใหสภา
พิจารณา  กอนที ่จะขอเชิญทานนายกไดแถลงนโยบายในการจัดทำรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2565  ผมขอเรียนเชิญทานปลัดในฐานะ
เลขานุการสภาฯไดชี ้แจงระเบียบกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายใหท่ีประชุมไดทราบกอนครับ 
- เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  (แกไขเพิ่มเติม) 
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554  (ขอ 45) “วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ใหกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติไวไมนอยกวายี ่สิบสี ่ชั ่วโมง  นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณนั้น” ( ขอ 47) “ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี 1  ใหท่ี
ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางขอบัญญัติหรือไม  หากมีสมาชิกทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสภา
ทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว” 
 ในกรณีสภาทองถิ ่นมีมติไมร ับหลักการแหงร างขอบัญญัติงบประมาณให
ประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษาที่ประชุมสภาทองถิ่นเพื่อเลือกสมาชิกทองถิ่นเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการหาขอยุติ  จำนวน 3 คน  แลวแจงมติและรายชื ่อคณะกรรมการให
นายอำเภอทราบ  ภายใน  3 วัน นับแตสภามีมติ 
 ใหประธานสภาแจงมติของสภาท่ีไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติให นายก ทราบ
ในวันถัดจากวันท่ีสภามีมติ 
 รางขอบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติแลวใหสภาทองถ่ิน
นำเขาพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตามลำดับ 
 ในกรณีสภา อบต. มีมติรับหลักการญัตติรางขอบัญญัติใหประธานสภาสงราง
ขอบัญญัตินั ้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและสภาจะตองกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
 ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ นายก อบต. หรือสมาชิสภาผูใดเห็นควรจะให
แกไขเพิ่มรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  ในกรณีที่สมาชิกเปนผู
แปรญัตติจะตองมีสมาชิกรับรอง 2 คน 
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นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
 

นายอุทัย  แสนนนอก 
(นายก อบต.เมืองโดน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื ่อสภาฯ มีมติรับหลักการใหสภา
แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพรอมทั้งกำหนดเวลาในการเสนอคำแปรญัตติไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง 
 ขอใดมีผูเสนอขอแปรญัตติ ก็จะเชิญผูท่ีขอแปรญัตติเขามาเสนอเหตุผลในท่ีประชุม  
และคณะกรรมการแปรญัตติก็จะพิจารณาแลวลงมติเปนรายขอ  
 หากผูที่ขอแปรญัตติไมเห็นดวยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติก็จะสงวนคำแปร
ญัตติ ไวเพ่ือนำไปพิจารณาในสภาฯ ได 
 กรณีคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวตองเสนอรางขอบัญญัตตินั้นตามราง
เดิมหรือตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานและความคิดเห็นตอประธานสภาฯ ให
ประธานสภาฯ สงรางรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวัน
ประชุมพิจารณา 
 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณในวาระที ่ 2 ใหปรึกษาตามลำดับขอ 
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแกไขเทานั้น  เวนแตที่ประชุมสภาเห็นชอบ
เปนอยางอ่ืน 
 การพิจารณาของสภา  จะตองพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณที่ผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  เริ่มตั้งแตคำปรารภและพิจารณาเรียงขอไปจนจบ  
โดยจะสามารถอภิปรายไดเฉพาะในขอที่มีการแกไขหรือเพิ่มเติม หรือผูแปรญัตติ สงวนคำ
แปรญัตติไวเทานั้น 
 การแปรญัตติ  จะทำไดเฉพาะการลดรายจายหรือจำนวนเงินที่ขอจายลงเทานั้น  
จะแปรญัตติขึ้นใหมหรือเพิ่มเติมรายจายไมไดเวนแตจะไดรับการรับรองจากผูบริหารหรือ
คำแปรญัตตินั้นผูบริหารเปนผูเสนอเอง 
 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณในวาระท่ี 3 
ไมมีการอภิปราย  เวนแตสภาจะลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุผลอันควรในการพิจารณา
ในวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาลงมติจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
 ญัตติรางขอบัญญัติใดที่สภาฯ มีมติไมรับหลักการ (วาระที่ 1) หรือไมใหตราเปน
ขอบัญญัติ (วาระท่ี 3) ใหถือวารางขอบัญญัตินั้นตกไป 
-   ทานปลัดในฐานะเลขานุการสภาก็ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของแลว  ตอไปขอ
เรียนเชิญทานนายกไดแถลงนโยบายการจัดทำรางขอบัญญัติงบประมาณของป 2564 ให
ท่ีประชุมไดรับทราบ 
 
-  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกทาน   
บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู บริหารองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน อีกครั ้งหนึ่ง  
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน จึงขอชี้แจงใหทานประธาน
และสมาชิกทุกทาน  ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังตอไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
 1.1   งบประมาณรายจายท่ัวไป 
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
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  1.1.1   เงินฝากธนาคาร    จำนวน   26,363,436.34 บาท 
  1.1.2   เงินสะสม         จำนวน   7,477,189.77 บาท 
  1.1.3   เงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน    11,981,581.33  บาท 
  1.1.4   รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   
     จำนวน   0   โครงการ   รวม     0.00     บาท 
 1.2 เงินกูคงคาง    0.00   บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 
 (2.1)  รายรับจริงท้ังสิ้น    จำนวน   26,535,261.34  บาท   ประกอบดวย 

 หมวดภาษีอากร              จำนวน      6,453.00  บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต  จำนวน      42,661.00 บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน          จำนวน    168,188.80 บาท 

 หมวดรายไดจาดสาธารณูปโภคและการพาณิชย     จำนวน          00.00  บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด              จำนวน      13,870.00 บาท 

 หมวดรายไดจากทุน          จำนวน          0.00  บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร            จำนวน    13,709,223.54 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         จำนวน  12,594,865.00  บาท 

 (2.2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     จำนวน  788,723.00  บาท 

 (2.3)  รายจายจรงิ จำนวน    22,393,854.69  บาท   ประกอบดวย 

 งบกลาง           จำนวน     7,171,663.97 บาท 

 งบบุคลากร           จำนวน     7,918,616.00 บาท 

  งบดำเนินงาน              จำนวน     3,139,436.38 บาท 

 งบลงทุน            จำนวน      2,213,700.00 บาท 

 งบเงินอุดหนุน             จำนวน       1,930,893.34 บาท 

 งบรายจายอ่ืน           จำนวน      20,000.00     บาท 

(2.4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

                     จำนวน 788,723.00  บาท 

(2.5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม  จำนวน 4,783,600.00 บาท 

(2.6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0.00 บาท 

(2.7) รายจายท่ีจายจากเงินกู  จำนวน  0.00 บาท 
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1.รายรับ 

 รายรับจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

รายไดจัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 6,453.00 87,000.00 8,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และ 
ใบอนุญาต 

42,661.00 51,200.00 172,900.00 

หมวดรายไดจาก
ทรัพยสิน 

168,188.80 200,000.00 263,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 13,870.00 30,000.00 35,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 231,172.80 368,200.00 478,900.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บ
แลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 13,709,223.54 14,871,800.00 15,546,100.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาล
เก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

13,709,223.54 14,871,800.00 15,546,100.00 

รายไดท่ีรัฐบาล
อุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,594,865.00 12,943,000.00 12,975,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาล
อุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

12,594,865.00 12,943,000.00 12,975,000.00 

รวม 26,535,261.34 28,183,000.00 29,000,000.00 
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นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 

นายนรินทร สารพล 
(ส.อบต.หมู 5) 

 
 

 
นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

ท่ีประชุม 
นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
มติท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 

2.รายจาย 
 

รายจาย รายจายจริง 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

จายจากงบประมาณ    

  งบกลาง 7,171,663.97 7,874,894.00 8,020,085.00 

  งบบุคลากร   7,918,161.00 9,665,878.00 10,063,500.00 

  งบดำเนินงาน  3,139,436.38 5,461,528.00 5,999,115.00 

  งบลงทุน  2,213,700.00 2,938,200.00 2,963,000.00 

  งบเงินอุดหนุน   1,930,893.34 2,217,500.00 1,929,300.00 

  งบรายจายอ่ืน   20,000.00 25,000.00 25,000.00 

รวมจายจาก
งบประมาณ 

22,393,854.69 28,183,000.00 29,000,000.00 

รายละเอียดปรากฏตามรางขอบัญญัตติท่ีทานประธานสภาฯ สงใหสมาชิกทุกทานแลว 
 

- ทานนายกก็ไดแถลงนโยบายไปแลว ตอไปเรียนเชิญสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น 
 
 

- เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอแสดงความคิดเห็นวางบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในสวนของหมูบานตางๆ ก็ครอบคลุมดีอยูครับ   
 
 

 
- มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม 
 
- ไมมี 
- ถาไมมีผมขอพักเบรกกอน 10 นาที และหลังจากนั้นขอใหทุกทานเขาหองประชุมก็จะ
เปนการลงมติรับหลักการครับ 
 
- ตอไปจะเปนการลงมติ กอนท่ีจะลงมติผมขอนับจำนวนองคประชุมกอน วามีสมาชิกอยูใน
หองประชุมครบองคประชุมหรือไม  มีสมาชิกอยูในหองประชุม 11 คนถือวาครบองค
ประชุม โปรดลงมติครับ 
- รับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2556 
 จำนวน 11 เสียง 
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นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
 
 
 

นายชอบ อดทน 
(ส.อบต.หมูท่ี 4) 
นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

ท่ีประชุม 
นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
  นายชานนท ทิพยบำหราบ 

(ส.อบต. หมู 7) 
 

ท่ีประชุม 
 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

นายประจวบ แทนสีดา 
(ส.อบต.หมู 5) 
มติท่ีประชุม 

 
นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

นายนรินทร สารพล   
(ส.อบต.หมู 5) 

ท่ีประชุม 
 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

(นายประจวบ แทนสีดา) 
(ส.อบต.หมู 5) 

 
 

ท่ีประชุม 
นายสุทธ ี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
 

-  ตอไปจะเขาสูวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  กอนท่ีจะมีการเสนอคำแปรญัตติก็จะตองมีการ 
แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงจะตองไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน โดยใหสมาชิก
เปนผู  เสนอทีละคนและมีผ ู ร ับรอง 2 คน  ประเด็นแรกจะใหสมาชิกเสนอวาจะมี
คณะกรรมการก่ีคนกอนแลวจึงเสนอ และเลือกใหไดตามจำนวนท่ีสภากำหนด  เชิญสมาชิก
เสนอวาจะกำหนดคณะกรรมการแปรญัตติก่ีคน 
 
- ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน 
 
- มีสมาชิกทานใดเสนอแตกตางจากนี้หรือไม 
 
-ไมมี 
- ถาไมมีก็เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบใหมีคณะกรรการแปรญัตติจำนวน 3 คน ตอไปจะ
เปนการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนโดยเสนอคณะกรรมการคนท่ี 1 กอน 
 
- ผมขอเสนอ  นายนรินทร สารพล  เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี 1 ครบั 
ผูรับรอง 2 คน 1. นายชอบ อดทน  2. นายสรอย เหลาหวายนอก 
-เห็นชอบให  นายนรินทร สารพล  เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี 1 
 
-  ตอไปจะเปนการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
 
- ผมขอเสนอ  นายภูมินทร ชมพุทธ เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี 2 ครับ 
ผูรับรอง 2 คน 1. นายจัด จอกทอง 2. นายสมพร อมกฤตย 
-  เห็นชอบให  นายภูมินทร ชมพุทธ เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี 2 
 
-  ตอไปจะเปนการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
 
-  ผมขอเสนอ  นายชานนท ทิพยบำหราบ เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี 3 ครับ 
ผูรับรอง 2 คน 1. นายทองแดง นรพันธ  2. นายสรอย เหลาหวายนอก 
-เห็นชอบให  นายชานนท ทิพยบำหราบ เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี 3 
 
- ท่ีประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการครบแลวตอไปใหสภากำหนด เวลา สถานท่ี   
ยื่นคำเสนอแปรญัตติครับ 
- ผมขอเสนอเปนวันท่ี 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  
และวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
สถานท่ี หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
- เห็นชอบตามท่ี นายประจวบ แทนสีดา เสนอ 
- ท่ีประชุมก็ไดเลือกคณะกรรการแปรญัตติครบ ตามจำนวนแลว 3 คนคือ  
1. นายนรินทร สารพล  2. นายภูมินทร ชมพุทธ 3.นายชานนท ทิพยบำหราบ  
และทางสภาองคการบริหารสภาตำบลเมืองโดนจะไดมีคำสั่งแตงตั้งตอไป 
ทาน ปลัด อบต.ในฐานะเลขานุการสภาฯมีอะไรท่ีจะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม 
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นางสาวดวงใจ ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

-  กอนท่ีจะปดการประชุม ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
ครั้งแรกในเวลา 13.30 น. 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

- ตอไปผมขอกำหนดวันประชุมสภาเพื ่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. 

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 
 

 บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือ
วันที่ 13 สิงหาคม  2564 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สภาองคการบริหารสวน
ตำบลเมืองโดน  ไดรับรองรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 เพ่ือปดประกาศใหประชาชน
ทราบท่ัวไป 
 
 

ลงชื่อ สุทธี  หินกอก 
(นายสุทธี  หินกอก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
 


