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สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักดิ์        ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักดิ์        ชัยมาด 
3 นายสามารถ       อังกาบ เลขานุการสภา อบต. สามารถ        อังกาบ 
4 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
5 นายพันธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
6 นายทองด า         อยู่เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ทองด า         อยู่เจริญ 
7 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
8 นายสันต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย์ 
9 นายทนงศักดิ์       สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 

10 นายสมคิด          รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 
11 นายสมุทร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
12 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
13 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกูลทุม 
14 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
15 นางสว่าง            สมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง            สมพงษ์ 
16 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
17 นายประยูร      จันทร์ไขย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร        จันทร์ไขย 
18 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
19 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
20 นายสายหยุด       สีนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สีนนท์ 
21 นายวินัย            ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 วินัย            ศรีพิราม 
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ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม  
  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางวงเดือน  คุ้มศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน      คุ้มศักดิ์ 
2 นายวิเชียร        เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร        เหล็กศิริ 
3 นายเกรียงศักดิ์   ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เกรียงศักดิ์   ศรีเทา 
4 นายวันชัย         อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย         อยู่มา 
5 นางอ าไพ          ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ          ปิ่นทอง 
6 นายอมร           ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร           ที่พัก 
7 นายสุนทร         ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร         ที่พัก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี          จันทร์ชัย นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี       จันทร์ชัย 
2 นายณรงค์          สิงห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์        สิงห์แหลม 
3 นายเอกชนินทร์    เซ็นนันท์ ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์  เซ็นนันท์ 
4 นายศุภโชค         บุญเล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภโชค        บุญเล็ก 
5 นายเอนก           เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองช่าง เอนก          เกิดสงวน 
6 นางสาวอรุณี       อเนกบุณย์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี          อเนกบุณย์ 
7 นางนันทวัน        ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม นันทวัน       ทานกระโทก 
8 พ.จ.อ. ธวัชชัย     ธาราดล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ธวัชชัย        ธาราดล 
9 จ.ส.อ. อมรเทพ    อากาศ เจ้าพนักงานพัสดุ อมรเทพ      อากาศ 

10 นางสาวสุกัญญา   ทองน้อย นักวิชาการศึกษา สุกัญญา      ทองน้อย 
11 นายจักรพงศ์       เตชะนอก นิติกร จักรพงศ์       เตชะนอก 
12 นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเจริญทอง เจ้าพนักงานธุรการ จุฑามาศ      รุ่งเจริญทอง 
13 นางสาวสายฝน    โพธิ์กลิ่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สายฝน        โพธิ์กลิ่น 
14 นางสาววารีวรรณ จันทรไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน วารีวรรณ จันทรไชย 
15 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีษะเกษ คนงานทั่วไป ศิริลักษณ์  ศรีษะเกษ 
16 นางสาวญาณิศา    สารทพันธุ์ คนงานทั่วไป ญาณิศา    สารทพันธุ์ 
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เริ่มประชุม  เวลา 9.30 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา
อบต. เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯ  อบต. 
ดงขี้เหล็ก ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ 

   3.1 รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญนายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการรับ
(ประธานสภาฯ)  ค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ อบต. 

นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งที่  1 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  
(ประธานคณะฯ)     2562 ประธานคณะกรรมการฯ ได้สรุปว่า ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
    พิจารณารับค าแปรญัตติระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา  
     08.30 น. – 16.30 น. รวมเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อมีผู้มายื่นหรือไม่มีผู้มายื่นแปร 
     ญัตติ ก็จะต้องรวบรวมเอกสารการแปรญัตติและจัดท ารายงานการแปรญัตติ 
     เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กทราบ เพ่ือน าเสนอ 
        ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  2 และ 3 ในการประชุม 
      ลงมติความเห็นชอบในวาระต่อไป โดยคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
      คณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้ 

1. นายทนงศักดิ์       สิงห์ศุข   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
             2. นายวิเชียร   เหล็กศิริ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
         3. นายวันชัย  อยู่มา  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
                    4. นางสว่าง         สมพงษ ์  คณะกรรมการแปรญัตติฯ                     
                 5. นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
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นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข   เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
(ประธานคณะฯ)      พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  

     ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ 
      ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
      ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มี หรือไม่มี 
      การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติหรือมติของคณะกรรมการ 
     แปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการ แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ 
     กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนการแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา 
     ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม 
     พิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง 
     ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

      เพ่ือให้การพิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กเป็นไปด้วยความ 
     เรียบร้อย ผมขอให้ทุกท่านในที่ประชุมพิจารณารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ดังกล่าว ตั้งแต่ต้นจนจบให้ละเอียดว่า 
      มีการขอแปรญัตติข้อความใดบ้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงให้น าเสนอต่อที่ประชุม 
     ทราบได้เลย  

นส.ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ    บัดนี้ทุกท่านได้อ่านและทบทวนรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(เลขานุการคณะฯ) รายจ่ายประจ าปี 2563 แล้ว พบว่าไม่มีผู้ ใดเสนอหรือยื่นแปรญัตติต่อคณะ 
      กรรมการแปรญัตติฯ และได้รวบรวมเอกสารทั้งหมด และได้พิจารณารายละเอียด  
     ดังกล่าวแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร คณะกรรมการแปรญัตติหรือสมาชิกสภาฯ 
     ท่านใดเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จึงมีมติ 
      ให้คงร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้เสนอ และที่ประชุม  
     สภาฯ ได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว 

นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข    ในนามของประธานกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมและคณะกรรมการ
(ประธานคณะฯ)      ได้ให้ความเห็นในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     2563 แล้ว ปรากฏว่าคณะกรรมการทุกท่านได้ลงความเห็นว่า ตามที่คณะผู้บริหาร 
     เสนอมานั้น เห็นชอบและเห็นตามร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่ต้องมีการแก้ไข  
   เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ที่ได้ก าหนดไว้ จึงพิจารณาว่าให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมแห่งร่าง  
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเสนอ 
     รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมในวันนี้ โดยให้คงร่างเดิมของ 
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 และเสนอต่อประธานสภาฯ  
     เพ่ือแจ้งต่อที่สมาชิกสภา ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  
     เพ่ือให้ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
      2563 ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 



-5- 

   3.2 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2663 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 

นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
(เลขานุการสภาฯ) 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
   เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552      
   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ
   จ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็น
   รายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดใช้จ่ายตามกฎหมาย 

   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
     2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554    
   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อ เฉพาะที่มี
   การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา 
      ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน      
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
   ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือขอเสนอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

นายอุดม ตระกูลษา เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แถลงว่า ไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติและคณะ 
(ประธานสภาฯ)    กรรมการแปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ 
     ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
   ในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของ 
     คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

เวลา 10.30 น. 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เวลา 10.30 น. แล้ว ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ประชุมพิจารณา
(ประธานสภาฯ)  ในระเบียบวาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
     ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ การพิจารณาวาระที่ 3 นั้น  
     ไม่มีการอภิปรายพัก ผมขอพักการประชุม เป็นเวลา 15 นาที เพ่ือให้ทุกท่าน 
    ได้รับประทานอาหารว่างและเข้าห้องน้ าให้เรียบร้อย ก่อนเข้ามาประชุมต่อ 
     ในระเบียบวาระต่อไป ในเวลา 10.45 น.   

เริ่มประชุมต่อ เวลา 10.45 น. 

นายอุดม ตระกูลษา เมื่อที่ประชุมกลับมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว หลังจากได้หยุดพักทาน
(ประธานสภาฯ)  อาหารและเข้าห้องน้ าแล้วนั้น ผมขอเปิดประชุมต่อในระเบียบวาระที่  3.3  
     เลยนะครับ 
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   3.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายแก่ที่ประชุมสภาฯ                              
(ประธานสภาฯ) 

นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
        แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554     
     ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
   ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้หรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไมม่ีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3 นี้ ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่า  
         สภา อบต.ดงขี้เหล็ก มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัตินี้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ.2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 0    

   3.4 การพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 

นายบุญศรี จันทร์ชัย เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก                             
(นายก อบต.)  ข้าพเจ้านายบุญศรี  จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ตามที่ 
     ข้าพเจ้าได้ขอเสนอญัตติ  เ พ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็ก  
      ได้ด าเนินการและพิจารณา เพ่ิมเติม ดังนี้     
     1. การพิจารณาการกันเงินงบประมาณประจ าปี 2562 ที่ยังไม่ได้ด าเนิน 
     การก่อหนี้ผูกพัน ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
      จ านวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,759,500 บาท  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
       การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
     และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 59 กรณีที่มีรายจ่ายหมวด 
     ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
     จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา 
     ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   
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นายบุญศรี จันทร์ชัย  เหตุผล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้
(นายก อบต.)   ผูกพัน ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 4 โครงการ  
     เป็นเงินทั้งสิ้น 2,759,500 บาท ดังนี้  

1.1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 1 เชื่อมต าบลบ้านพระ  
(บ้านยายสมหมาย) งบประมาณตั้งไว้  927,000.- บาท 

    1.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 พร้อมวางท่อระบายน้ า ระหว่าง   
        ซอย 7 ซอย 8 งบประมาณตั้งไว้  562,500.- บาท 

   1.3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 5 เชื่อม ซอยหลังโรงเรียน 
    หนองจวง งบประมาณตั้งไว้  625,000.- บาท 
  1.4 โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  5 ซอย 3 งบประมาณตั้งไว้    
    645,000.- บาท 

      ซึ่งทั้ง 4 โครงการดังกล่าว ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด จึงไม่สามารถ 
     ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ด้วยสาเหตุหลายๆ ปัจจัยและ 
      การประกาศใช้ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
     พ.ศ. 2560 ที่มีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนจึงไม่สามารถด าเนินการ 
     ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณและยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการ 
     ทั้งหมดดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 
     ประชาชนมากที่สุด หากโครงการทั้ง 4 โครงการดังกล่าวไม่ได้ขออนุมัติกันเงิน 
      ต่อสภาไว้ จะท าให้เงินงบประมาณทั้ง 4 โครงการดังกล่าวนั้น ตกเป็นเงินสะสม  
     จึงได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณทั้ง 4 โครงการดังกล่าวไว้เบิกในปีต่อไป ต่อที ่
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เพ่ือให้ที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติ 
     การกันเงินดังกล่าว  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

นส.ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ - ท่อระบายน้ าหมู่ที่ 9 ตรงหน้าบ้านสมาชิกฯ ตอนนี้ดินที่ปากท่อโดนน้ ากัดเซาะ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 9) เป็นหลุมลึกเกรงว่าถนนจะทรุดลง  
     - ถนนจากหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตรงบริเวณท่อระบายน้ าได้ทรุดตัวลงเนื่องจาก 
     ถูกน้ ากัดเซาะ ขอให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขด้วย 

นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข รถขยะอาทิตย์ท่ีผ่านมาไม่ได้เข้าไปเก็บขยะภายในหมู่ที่ 4 ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) และอาทิตย์นี้จะเข้าไปเก็บขยะได้หรือเปล่า 
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นายณรงค์ แช่มช้อย ฝายหมู่ที่ 6 ตัวล่าสุด ขณะนี้น้ าได้กัดเซาะดินบริเวณตรงหูช้างทั้ง 2 ข้างออกเกือบ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) หมดแล้ว หากปล่อยไว้นานเกรงว่าดินที่ถมบนฝายจะทรุดตัวลงแล้วจะเกิด 
     ความเสียหายตามมา 

นายบุญศรี จันทร์ชัย - ท่อระบายน้ าและถนนหมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 6 จะด าเนินการแก้ไขให้โดยด่วนเลย 
(นายก อบต.)  - เหตุที่รถขยะไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะได้ เนื่องจากรถพังพ่ึงซ่อมเสร็จ และได้ 
     ด าเนินการไล่เก็บไปแต่ละหมู่แล้ว      
   - หมู่ที่ 6 จะให้ช่างลงส ารวจแล้วหาทางแก้ไขโดยด่วน 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณ สมาชิกฯ ขอบคุณ นายก อบต. 
          และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม   เวลา 13.00 น. 

 

(ลงชื่อ)............... ................................ผู้จดบันทึกการประชุม   
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 

 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้ว เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2562 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่ 17 กันยายน 2562   

 

 

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

      (นายอุดม   ตระกูลษา) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

      

 


