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ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

ผู้ไม่มาประชุม 1.นางอ าไพ ปิ่นทอง  สมาชิกฯหมู่ท่ี 9  ลาประชุม    

2.นายวินัย ศรีพิราม  สมาชิกฯหมู่ท่ี 13  ลาประชุม    

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจ านวนสมาชิก
สภาอบต.เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯ
อบต.ดงขี้เหล็ก ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
   ประจ าปี 2561 

นายวันชัย อยู่มา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.ดงขี่เหล็ก
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7)  งบประมาณ 2,590,000 บาท เคาะราคาที่ 1,680,000 บาท เหลือ 910,000
    บาท บริษัท ดีเคทรานสปอร์ต จ ากัด เป็นผู้รับเหมา อยากทราบว่า เหลือ ใน
   ที่นี้หมายถึงอะไร 

นายอุดม ตระกูลษา ค าว่า เหลือ 910,000 บาทนั้น เป็นจ านวนเงินที่เหลือจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
(ประธานสภาฯ)  2,500,000 บาท มีผู้รับเหมาประมูลในราคา 1,680,000 บาท จึงเหลือเงิน
    910,000 บาท เงินจ านวนนี้จะตกไปเป็นเงินสะสมของอบต. 

นายณรงค์ แช่มช้อย ขอเพ่ิมเติมค าพูดของสมาชิกฯหมู่ที่ 7 ค าว่า เหลือ ให้พิมพ์เพ่ิมว่า เหลือเงิน
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  สะสมเข้าอบต. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
   2 ประจ าปี พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ    
   3.1ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
   ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรอง ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
    2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2561     
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3.2 การท ากิจการ/โครงการนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดง
 ขี้เหล็ก (โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบาง
 บริบูรณ์ ของสถานีสูบน้ าต าบลบางบริบูรณ์) 

นายบุญศรี จันทร์ชัย โครงการนี้เป็นโครงการที่ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ร่วมประชุมกับรองผู้ว่าและ
(นายก อบต.)  ชาวสวนทั้ง 3 ต าบล เครื่องสูบน้ าของเดิมเราได้ตั้งไว้ในที่ เอกชน และเจ้า
   ของเดิมได้เสียชีวิต มีผู้เข้ามาซื้อที่แปลงนี้ และเขาไม่ให้ตั้งเครื่องสูบน้ าในที่เขา
    จึงต้องย้ายออกมา และมีการสร้างโรงสูบน้ าใหม่และขยายเขตไฟฟ้า จึงมี
   ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทางที่ประชุมทั้งหมดประกอบด้วยท้องถิ่นจังหวัด รองผู้ว่า
    ชาวสวนและผู้บริหารทั้ง 3 ต าบล มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องรีบ
   ด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั้ง 3 ต าบล 
    งบประมาณที่ใช้ในส่วนของต าบลดงพระรามซึ่งเป็นเจ้าภาพ เขารับผิดชอบ
   เรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งทั้งหมดเกือบแปดแสนบาท ในส่วนที่
   เหลืออีก 2 ต าบลที่รับผิดชอบต าบลละเจ็ดแสนกว่าบาท จะเป็นค่าก่อสร้าง
   อาคารและการขนย้ายทั้งหมด และขอถอนโครงการนี้ออกจากร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 10 และ 12 โครงการที่ 16 และ 20
   เป็นโครงการเดียวกัน ให้เปลี่ยนมาเป็น เงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วน
   ต าบลดงขี้เหล็กแทน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้ถอนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อม
   ระบบส่งน้ าบางบริบูรณ์ของสถานีสูบน้ าต าบลบางบริบูรณ์ ออกจากร่าง
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 10 และ 12 โครงการที่
    16 และ 20 ซึ่งเป็นโครงการเดียวกัน ให้เปลี่ยนมาเป็น เงินอุดหนุน จาก
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กแทน 

   3.3 ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก    
        3.3.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย                       
(ประธานสภาฯ) 

นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่                                       
(เลขานุการสภาฯ) 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537
   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552    
   มาตรา 46 (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ พิจารณาและให้ความ
   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
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   มาตราที่ 87 บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้    
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็น
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่ โดยนายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้
   นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง 
   ข้อบัญญัติดังกล่าว      
   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
   ร่างข้อบัญญัตินั้น       
   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
   หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย
   ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินใช้ส่งต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดใช้
   จ่ายในกฎหมาย       
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   
   ข้อที่ 43 ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกต่อไปนี้ 
   (1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ     
   (2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ     
   การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  
   ข้อ 44 วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม
   ความในหมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญนายก อบต.ดงขี้เหล็ก เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ)  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อสภา อบต.ดงขี้เหล็ก 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ค ำแถลงงบประมำณ                                                         
(นายก อบต.)  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                      ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก
    บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก
   จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลดงขี้เหล็กอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
   บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
   ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้     
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   1.สถำนกำรณ์คลัง      
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 64,395,431.73 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 23,788,649.94 บาท 
1.1.3    เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 20,719,663.30 บาท 

             1.1.4    รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
   จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
      1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 
   - โครงการ  รวม - บาท 
   1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
        2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วันที่ 1 สิงหำคม 
   พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2561   
   (1) รายรับจริง จ านวน 51,217,365.27 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร         จ านวน 1,623,315.73 บาท
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน    876,335 .05 บาท
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               จ านวน  132,621.54 บาท
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน         0.00 บาท
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน   158,210.00 บาท
   หมวดรายได้จากทุน       จ านวน            0.00 บาท
   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 22,075,080.95 บาท
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จ านวน 26,441,802.00 บาท
       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน     38,620.00 บาท
   (3) เงินจ่ายจริง จ านวน 34,581,227.41 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง        จ านวน 13,495,016.00 บาท
   งบบุคลากร       จ านวน 10,203,352.72 บาท
   งบด าเนินงาน       จ านวน   9,453,507.69 บาท
   งบลงทุน           จ านวน   1,339,351.00 บาท
   งบรายจ่ายอื่น       จ านวน                  0.00 บาท
   งบเงินอุดหนุน       จ านวน            90,000.00 บาท
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้   
    โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน          3,410.00 บาท
   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม         จ านวน    8,974,356.00 บาท
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน              0.00 บาท
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จ านวน               0.00 บาท
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   ในปีงบประมำณ 2562      
   ประมาณการรายรับไว้ที่     55,672,139.00 บาท 
   ประมาณการรายจ่ายไว้ที่    55,672.139.00 บาท
   หลักกำร       
   เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
   เหตุผล        
   เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552    
   มาตรา 87 บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
   ต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติการบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดย
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
   ก าหนด        
   มาตรา 46 บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
   ให้ความเห็นชอบร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายอุดม ตระกูลษา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(ประธานสภา)  รายจ่ายประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญ
   เลขานุการสภาฯอธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 
นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
(เลขานุการสภาฯ) 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   
   ข้อที่ 47 ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
   หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
   อภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
   พอสมควรแล้ว       
   ข้อที่ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ
   ขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับกลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   หรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
   สภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 
นานณรงค์ แช่มช้อย ข้อที่ 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 11 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) โครงการ รวม 87,794.00 บาท เป็นโครงการที่อยู่ในข้อที่ 1.1.4 ที่ยังไม่ได้
   เบิกจ่ายและลงมือท า เป็นโครงการ ปี 61 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่นถนนและฝาย
    เงินแค่ 87,794 บาท อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอความชัดเจนด้วย 
นางกัลยา กล้าสงคราม เนื่องจากระยะเวลาการท าแผนค่อนข้างสั้นและข้อมูลเยอะมาก ยังต้องมีแก้
(นักวิเคราะห์ฯ)  ข้อมูลอีกหลายส่วน เช่นหน้าแรกข้อที่ 1.1.5 ที่สมาชิกฯได้สอบถาม ข้อมูล
   ทั้งหมดเลยจะเป็นข้อมูลเดิม ข้อมูลการกันเงินต้องยกออกก่อนเพราะปีนี้เรา
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   ยังไม่ทราบว่าจะกันเงินไว้หรือเปล่าเพราะยังไม่ถึงเวลานั้น ส่วนที่ถูกต้องเลยก็
   คือรายได้ ประมาณ 55 ล้านที่ตั้งงบประมาณไว้ปีนี้ ข้อมูลภายในตัวไหนไม่
   ถูกต้องหลังจากนี้จะใช้เวลาในการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย
   ตามหนังสือสั่งการ ตามหนังสือทักท้วงการจัดท างบประมาณ เนื้อหาข้างในที่
   เป็นแผนงานของแต่ละแผนงาน โครงการต่างๆ ว่าอยู่ล าดับที่เท่าไหร่ หน้าที่
   เท่าไหร่ และยังไม่ได้ใส่ตัวเลข หลังจากนี้จะท าให้ถูกต้อง เพราะโครงการไหนที่
   อยู่ในข้อบัญญัติต้องท าให้ถูกต้อง 
นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ ตามระเบียบการกันเงินจะต้องกันภายใน 1 เดือน ก็คือวันที่ 1 กันยายน จะ
เริ่ม(ปลัดฯอบต.)  กันเงิน เฉพาะโครงการที่ไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จในปีนั้น ทุกโครงการที่ท า
   ยังไม่แล้วเสร็จแต่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และผู้รับเหมาได้แจ้งเข้ามาว่ายังมี
   ความประสงค์ท่ีจะด าเนินการต่อยินดีจะให้ปรับ ทางอบต.ก็จะกันเงินให้ แต่ถ้า
   ไม่ชี้แจงเลยนิ่งเฉยก็ต้องด าเนินการไปตามระเบียบของกฎหมาย 
นายณรงค์ แช่มช้อย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 58เป็นต้นมาถึงปีพ.ศ.61ปี58เราตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่าย
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) ไว้ 35 ล้านจ่ายจริงทั้งหมด 30 ล้าน จากประมาณการไว้ก็จะเหลือเงิน 5 ล้าน
    รัฐบาลอุดหนุนเข้ามารวมทั้งหมด 39 ล้าน จากประมาณการเราใช้ไม่หมดใน
   แต่ละปี ปี59 ประมาณการไว้ 39 ล้าน จ่ายจริง 33 ล้าน จะเหลือ 6 ล้าน  
     นี่คือสถิติย้อนหลังการตั้งงบประมาณ ปี60 ตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่ายไว้  
     53 ล้าน จ่ายจริง 46 ล้าน แต่รัฐบาลอุดหนุนมาอีกเป็น 56 ล้าน ป ี60 เรา 
     เหลือเงิน 10 ล้าน เป็นเงินที่เหลือจากการตั้งไว้แต่ละส านัก ไม่เก่ียวกับเงิน 
     โครงสร้างที่ใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แตล่ะปีเงินเหลือตลอดตกเป็นเงินสะสมคาด 
     ว่าปีนี้จะเหลือเยอะเพราะว่ามีผู้รับเหมามาประมูลงานและตัดราคาลงหลายๆ  
      โครงการถ้าคิดดีๆน าเงินที่ใช้ไม่หมดในแต่ละปีมาตั้งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหรือ
   แม้แต่ปีนี้ท าข้อบัญญัติเพ่ิมเติมก็ได้ในส่วนที่เม็ดเงินไหลเข้ามาหรือว่าเงินส่วน
   ต่างจากผู้รับเหมาประมูลราคาตัดลงมา จึงอยากให้สมาชิกฯพิจารณา 
นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท ์   จากงบประมาณท่ีตั้งไว้แล้วเหลือก็จะตกเป็นเงินสะสม และปีหนึ่งเราใช้เงิน   
(ปลัดฯอบต)  สะสมค่อนข้างที่จะสูงของ อบต.ดงขี้เหล็ก เช่นปีนี้ก็จ่ายไป 7- 8 ล้าน ก็จะน า
   เงินส่วนนี้ไปพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่  
นายสมคิด รัตนเลี่ยม เอกสารที่ แจกให้ สมาชิกฯยั ง ไม่สมบู รณ์ จะให้ พิจ ารณาได้ อย่ า ง ไร        
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) 
นายวิเชียร เหล็กศิริ ร่างและข้อบัญญัติงบประมาณปี 62 รายละเอียดไม่ชัดเจนเท่าที่ควร      
(สมาชิกฯ)หมู่ท่ี 5)  
นายเกียรติภูมิ คุณวัต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนได้ชี้แจงให้สมาชิกฯรับทราบนั้นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 1) ที่น ามาแจก เอกสารและตัวเลขในข้อบัญญัติบางอย่างไปยกเอามาเป็นของเก่า
   และยังไม่สมบูรณ์ แล้วจะให้ทางสภาฯรับรองร่างข้อบัญญัติ ไม่ทราบว่าทาง
   สภาฯจะพิจารณาอย่างไร 
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นางกัลยา กล้าสงคราม ในหน้าที่ 1 แถลงงบประมาณ หากว่าทางสภาฯยังกังวลในตัวเลขหน้านี้อยู่
(นักวิเคราะห์ฯ)  ขอชี้แจงว่า หน้านี้จะไม่มีผลอะไรกับงบประมาณ เพียงแต่ว่าข้อมูลนี้เป็น
   ข้อมูลที่ยังไม่ได้อัพเดต เงินฝากธนาคารก็ไม่ต่างจากตรงนี้มาก ตัวเลขหน้า
   แรกเดี๋ยวจะท าให้ถูกต้องโครงการแต่ละแผนงานการตั้งงบประมาณต้อง
   ค านึงถึง พรบ.ที่ออกมาใหม่ ที่เป็นวินัยการเงินการคลังปี2560 ตัวนี้ส าคัญ  
      คือการตั้งงบประมาณต้องดูสถานการณ์คลังด้วยว่า ถ้าตั้งสูงเกินไปก็จะโดน
   ตรวจสอบ 
นายวันชัย อยู่มา  ขณะนี้ทางสภาฯก็ยังไม่ได้รับหลักการ ร่างแผนพัฒนาก็ได้แยกเป็นส่วนๆแล้ว
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) เราควรพิจารณาตามเอกสาร ส่วนไหนเกินก็ตัดออกไป จะลดจะเพ่ิมก็ 
     พิจารณาไป ในส่วนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทางวิเคราะห์บอกว่า
   ตัวเลขยังไม่นิ่ง จึงอยากเสนอให้พิจารณาร่างแผนพัฒนาก่อน 
นายณรงค์ แช่มช้อย การพิจารณางบประมาณ ไม่ใช่พิจารณาแล้วเข้าหมู่ใดหมู่หนึ่ง เรามาพิจารณา
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดในต าบลของเรา 
นายวันชัย อยู่มา  เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย กระผมขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่า
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
   2562 หรือหรือไม ่
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ปิดการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี 2562 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
นายอุดม ตระกูลษา จะขอมติต่อที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)  ต าบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
      2562 หรือไม ่
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับหลักการ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2562    
นายอุดม ตระกูลษา เนื่ องจากบัดนี้ ได้ เ วลา  12.00 น.แล้ ว  อาศัยอ านาจตามระเบียบ           
(ประธานสภาฯ)  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
   เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราว   
     เพ่ือรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 
ประชุมต่อเวลำ  13.00 น. 
   3.1.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย                     
(ประธานสภาฯ) 
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นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
(เลขานุการสภาฯ) 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554    
   ข้อที่ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
   เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
   ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น      
   ข้อที่ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
   จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน    
   คณะกรรมการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ  ตามข้อ  105 (3)  ถือ เป็น
คณะกรรมการ  สามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
   กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน     
   ข้อที่ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
   เสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
            รับรองไมน่้อยกว่าสองคน      
   ข้อที่ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก
    ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น    
   ข้อที่ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้
   ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบ
   ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 
นายอุดม ตระกูลษา ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการ
(ประธานสภาฯ)  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
   สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
   จ านวนกี่คน 
นายปรีชา ตระกูลทุม ขอเสนอให้มีคณะกรรมแปรญัตติจ านวนห้าคน                                    
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) ผู้รับรองได้แก ่ 1) นายสมุทร บุตรศรี   สมาชิกฯหมู่ท่ี 5 
     2) นายอมร ที่พัก  สมาชิกฯหมู่ท่ี 12 
นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
(ประธานสภาฯ) 
นายสายหยุด สีนนท์ ขอเสนอ นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกหมู่ท่ี 4                     
(สมาชิกฯหมู่ที่ 12) ผู้รับรอง  1) นายสันต์ ไพรศูนย์  สมาชิกฯหมู่ท่ี 3 
     2) เกรียงศักด์ิ สีเทา  สมาชิกฯหมู่ท่ี 6 
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นายสมคิด รัตนเลี่ยม ขอเสนอ นายวันชัย อยู่มา สมาชิกฯหมู่ท่ี 7                                 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) ผู้รับรอง  1) นางวงเดือน คุ้มศักดิ์  สมาชิกฯหมู่ท่ี 1 
     2) นายพัน หนวดหอม สมาชิกฯหมู่ท่ี 2 
นางประนอม ชนะโภคากุล ขอเสนอ นายวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกหมู่ท่ี 5                         

(สมาชิกฯหมู่ที่ 11) ผู้รับรอง  1) นางวาสนา ปานทอง สมาชิกฯหมู่ท่ี 8 
     2) นายประยูร  จันทร์ไชย สมาชิกฯหมู่ท่ี 10 
นางสว่าง สมพงษ์ ขอเสนอ นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศฺริ สมาชิกฯหมู่ที่ 9                   
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8) ผู้รับรอง  1) นายเสงี่ยม หนวดหอม สมาชิกฯหมู่ท่ี 11
     2) นายทองด า อยู่เจริญ  สมาชิกฯหมู่ท่ี 2 
นางน้อย บุญขวัญ ขอเสนอ นางสว่าง สมพงษ์ สมาชิกฯหมู่ท่ี 8                             
(สมาชิกฯหมู่ที่ 3) ผู้รับรอง  1) นายสุนทร ที่พัก  สมาชิกหมู่ท่ี 13 
     2) นายวันชัย อยู่มา  สมาชิกฯหมู่ท่ี 7 
นายอุดม ตระกูลษา ขอประกาศว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี 2562 ประกอบไปด้วย     
   1.นายทนงศ กดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกฯหมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1
   2.นายวันชัย  อยู่มา สมาชิกฯหมู่ท่ี 7 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
   3.นายวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกฯหมู่ท่ี 5 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3
   4.น.ส.ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ สมาชิกฯหมู่ท่ี 9 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4
   5.นางสว่าง สมพงษ์  สมาชิกฯหมู่ท่ี 8 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
 
   3.1.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย           
(ประธานสภาฯ) 
นายสามารถ อังกาบ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554   
   ข้อที่ 49 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว
    ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
   รา่งข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
   คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
นายอุดม ตระกูลษา ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้น ทางคณะกรรมการแปร
(ประธานฯสภา)  ญัตติก็ได้รับไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
    ควรก าหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 
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นายสมศักดิ์ ชัยมาด ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 15,16,17,18 สิงหาคม 
(รองประธานสภาฯ) 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง  
     โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ท่ีห้องกิจการสภาฯ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที1่5,16,17,18
    สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24   
                               ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ท่ีห้องกิจการสภาฯ 
   3.1.4 เลขานุการสภาฯนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอุดม ตระกูลษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
(ประธานสภาฯ)  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   
   ข้อที่ 109 ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
   ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น”  
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสามารถ อังกาบ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 
(เลขานุการสภาฯ) 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิจการสภาฯอบต.ดงขี้เหล็ก 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายวันชัย อยู่มา  - ฝ้าเพดานในห้องประชุมสังเกตว่าใกล้จะหล่นลงมาแล้วเกรงว่าจะเกิด
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) อันตรายกับสมาชิกฯที่ก าลังประชุม     
   - โครงการถนนคสล.ของหมู่ที่ 7 สายชายทุ่ง ผู้รับเหมาก าลังด าเนินการ และ
   ได้น าเหล็กวายเมทซึ่งเป็นเหล็กตะแกรง น ามาทิ้งตากฝนไว้จนเกิดสนิม ช่างมี
   หนังสือสั่งการไปแล้ว ก่อนจะท าให้แจ้งทางช่างและผู้ตรวจงานลงไปดู ถ้า
   ไม่ได้มาตรฐานก็ให้เปลี่ยนใหม่ เพราะเหล็กขึ้นสนิมไม่นานก็จะท าให้ปูน
   ระเบิด อยากฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปดูและหาทางแก้ไขก่อนจะเกิดปัญหาขึ้น
   - ฝากหัวหน้าส านักปลัดฯเรื่องไมค์ห้องประชุมสภาฯด้วย รู้สึกตอนนี้ช ารุดไป
   หลายตัวแล้ว 
นายสายหยุด สีนนท์ อยากทราบว่าโครงการแต่ละโครงการในปี 2561 ได้ท าไปได้กี่หมู่แล้วและยัง
(สมาชิกฯหมู่ที่ 12) เหลืออีกกี่โครงการ เพราะช่วงนี้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ เกรงว่าถ้าเราไม่ท้วง
   ติง โครงการนั้นก็จะตกไป จึงขอเสนอให้กันเงินเอาไว้ส าหรับโครงการแต่ละ
   หมู่ ซึ่งหมู่ที่ 12 ก็ยังไม่ได้ท า 
นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจ าปี พ.ศ.2561 ได้ประชุมครบ
(ประธานสภาฯ)  ทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายก
   อบต. และขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.30 น. 
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(ลงชื่อ)......................... ......................ผู้จดบนัทึกการประชุม  
 (นายสามารถ อังกาบ)     
      เลขานุการสภาฯ 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 แล้ว เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2561 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2561 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  มีมติให้การรับรองรายงาน
การประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2561 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
     

      
   (ลงชื่อ)  
      

   
  
    
    


