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ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 

ผู้ไม่มาประชุม 1.นางวงเดือน คุ้มศักดิ์  สมาชิกฯหมู่ที่ 1  ลาประชุม       
2.นายทองด า อยู่เจริญ  สมาชิกฯหมู่ท่ี 2  ลาประชุม                  
3.นางน้อย บุญขวัญ  สมาชิกฯหมู่ท่ี 3  ลาประชุม      
4.นางอ าไพ ปิ่นทอง  สมาชิกฯหมู่ท่ี 9  ลาประชุม             
5.นายสุนทร ที่พัก  สมาชิกฯหมู่ท่ี 13  ลาประชุม    

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาอบต.
เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯอบต.ดงขี้เหล็ก 
ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม ตระกูลษา 1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ)   ครั้งที่ 1/2561 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ     
   3.1 รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
   ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญนายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการ
(ประธานสภาฯ)  รับค าแปรญัตติ และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 

นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก                                   
(ประธานกรรมการ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  
แปรญัตติฯ)  1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติ
   เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 15
    สิงหาคม 2561  

 

 



 
 

2 
 

   ประกอบไปด้วย        
    1) นายทนงศักดิ์   สิงห์ศุข  เป็นประธานกรรมการฯ 
    2) นายวิเชียร  เหล็กศิริ  เป็นกรรมการ  
    3) นายวันชัย  อยู่มา  เป็นกรรมการ  
    4) น.ส.ศิริลักษณ์  เหล็กศิริ  เป็นกรรมการ  
    5) นางสว่าง  สมพงษ ์  เป็นเลขานุการฯ 

นางสว่าง สมพงษ ์ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
(เลขานุการแปรญัตติฯ) 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปร
   ญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ 
   แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
   รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง
   การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้น 
   ประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
   แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
   น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
   ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 
   เกี่ยวกับรายงานนั้น       
   คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุม 
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้   
   1. ที่ประชุมสภา อบต.ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 14
    สิงหาคม 2561 มีมติให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 15 – 18 สิงหาคม
    2561 เวลา 08.30  – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค า
   แปรญัตติได้ที่ห้องกิจการสภาฯ ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้มายื่นค าแปร
   ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
   พิจารณา        
   2. ไม่มีการแก้ไขในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯดังกล่าว 
   3. ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติ
   ใดๆ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    2562 วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย                                          
(ประธานสภาฯ) 
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นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่                                                                 
(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 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อ เฉพาะที่มี
   การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา 
   ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน      
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
   ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือขอเสนอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

นายอุดม ตระกูลษา เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แถลงว่า ไม่มีผู้ ใดยื่นแปรญัตติ  และ      
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่
   ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
   ในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของ 
   คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วาระที่ 2 ขั้นแปร
   ญัตติ 

   3.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
    พ.ศ.2562 วาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย                                        
(ประธานสภาฯ)   

นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง                                                                       
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554    
   ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา 
   ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
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นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯท่านใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้หรือไม่ เมื่อไม่
(ประธานสภาฯ)  มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่า สภา
    อบต.ดงขี้เหล็ก เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก
    เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาร พ.ศ.2562 หรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ 

   3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอน 
   งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง    
   โอนลด         
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 100,000 บาท    
   โอนเพิ่ม         
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ
   เข้มแข็งของชุมชน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
   สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่ต าบลดงขี้เหล็ก จ านวน 
    100,000 บาท 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท ์ การโอนเงินงบประมาณ เนื่องจากแผนของ อบต. ดงขี้เหล็กตั้งจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอ
(ปลัด อบต.)  จ่าย จึงมีความจ าเป็นที่จะขอโอนงบตามข้อที่ 27 และ 29 ของหมวดที่ 4 การโอน
   และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ       
   ข้อที่ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
   อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      
   ข้อที่ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
   สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    
    เนื่องจาก อบต.ดงขี้เหล็กได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ
   การก าจัดผักตบชวา ข้อบัญญัติตั้งไว้ที่สองแสนบาท แต่ได้ท าไปแล้วเงินไม่เพียงพอ
    จึงได้ขอโอนงบประมาณมาจ่ายตรงนี้ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ จึงมาขอความ 
      เห็นชอบ ในเรื่องของการโอนงบประมาณ ตามรายละเอียดที่ได้แจกต่อสมาชิกสภาฯ 
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นายณรงค์ แช่มช้อย งบประมาณเกี่ยวกับการขุดลอกคลองและก าจัดวัชพืช ตั้งไว้สองแสนบาท และจะ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  โอนงบประมาณเงินเดือนจากบุคลากร เอาไปเพ่ิมเติมงบขุดลอกคลอง จึงอยากจะ
   ทราบรายละเอียดว่า การลอกคลอง ลอกผักตบชวา เราใช้สองแสนไม่พอเพราะผัก
   ตบเยอะหรือไม่มีผู้ควบคุมงาน และจ้างผู้รับเหมาใช้แบคโฮมาขุด สังเกตไม่เห็นมีผู้
   ควบคุมงาน เห็นมีแต่ผู้รับเหมาท า บางทีแบคโฮก็หยุด ท าไม่เต็มเวลา ตั้งงบประมาณ
   มาก็อยากให้ใช้อย่างคุม้ค่า  

นายบุญศรี จันทร์ชัย เดิมที่เดียวจะจ้างเป็นชั่วโมง พอให้ช่างประมาณราคา บวกความยาว ในการเอา
(นายก อบต.)  วัชพืชออก จึงเปลี่ยนมาเป็นจ้างเหมาตามระยะทาง ผู้รับเหมาคิดชั่วโมงละ 1,800
    บาท แต่ว่าในส่วนนี้เป็นการจ้างเหมา ช่างก็ไปตรวจงานตลอดแต่ไม่ต้องอยู่คุมเพราะ
   เราจ้างเหมาไม่ได้จ้างเป็นชั่วโมง จากการประมาณราคาจ้างเป็นชั่วโมงออกมาแล้ว
   สามแสนกว่า จ้างเหมาถูกกว่า 

น.ส.ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ งบประมาณที่จัดตั้งขุดลอกคลอง เป็นการลอกคลองตลอดทั้งสายเลยหรือเปล่า หรือ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 9)  ว่าลอกเฉพาะบางจุดบางพ้ืนที่ อยากทราบรายละเอียดและความชัดเจน เพราะครั้งที่
   ผ่านมาเกิดปัญหาเยอะ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ไม่ใช่การลอกคลอง แต่เป็นการน าวัชพืชออกตามหนังสือของทางจังหวัด ให้ป้องกัน
(นายก อบต.)  แก้ปัญหาล่วงหน้าไม่ให้เกิดน้ าท่วม การที่จะท าได้หรือไม่ ต้องไปส ารวจข้อมูลว่า
   ตรงไหนมีวัชพืชขวางทางน้ ามากน้อยแค่ไหน ให้ช่างประมาณราคา แล้วก็ต้อง 
   รายงานไปทางจังหวัด และไม่ใช่เป็นการลอกตลอดเส้น  

นายวิเชียร เหล็กศิริ การขุดลอกคลองหรือเอาวัชพืชออก มีการส ารวจและประมาณราคาออกมา ก็รู้อยู่
(สมาชิกฯหมู่ที่ 5)  แล้วว่าจะใช้งบเท่าไหร่ ท าไมถึงท าเกินราคาที่ตั้งไว้ แล้วก็มาขอแต่ให้สภาฯอนุมัติ ท า
   เสร็จแล้วถึงจะมาบอก ลองไปดูที่ท าแล้วก็ไม่เกิดผล วัชพืชที่กองไว้โดนฝนก็ไหลลง
   คลองเหมือนเดิม 

นายบุญศรี จันทร์ชัย การเอาวัชพืชขึ้นกองริมคลองนั้น ส่วนมากริมคลองจะเป็นสวนของชาวบ้าน เราไม่
(นายก อบต.)  สามารถที่จะเอาวัชพืชกองไว้ลึกๆได้เพราะชาวบ้านไม่ยอม จึงได้แต่กองไว้ริมๆคลอง
   เท่าท่ีจะกองได้ พอฝนมาก็ไหลลง มันเป็นเหตุสุดวิสัย 

   3.5 แบบขอเสนอญัตติ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ข้าพเจ้าขอเสนอกันเงิน
(นายก อบต.)  โครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ( 2 ) พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน
    ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
    แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
   ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี    
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   โครงการดังต่อไปนี้       
   1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ซอยบ้านโคกนกเอ้ียง ขอเปลี่ยนแปลง 
       สถานที่ จากซอยโคกนกเอ้ียง เป็น เขาชีปิด พร้อมติดตั้งถังแชมเปญและเครื่อง
       กรองสนิมเหล็ก  จ านวนเงิน 554,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
   2) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11  พร้อมติดตั้งถังแชมเปญและเครื่อง 
       กรองสนิมเหล็ก  จ านวนเงิน 554,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
   3) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13  พร้อมติดตั้งถังแชมเปญและเครื่อง 
       กรองสนิมเหล็ก  จ านวนเงิน 554,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
   4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยชื่นอารมณ์  
              จ านวนเงิน 559,000 บาท(ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
   5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 2   
      จ านวนเงิน 560,000 บาท       (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
   6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย บ้านนายสมร 
            จ านวนเงิน 558,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
   7) โครงการเสริมผิวราดยางถนนแอตฟัลท์ติกส์คอนกรีต  หมู่ที่ 5 ซอยกลิ้งพะไล
            จ านวนเงิน 450,000 บาท       (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
       โครงการนี้ เดิมกว้าง 5 เมตร แต่ด้วยพ้ืนที่ไม่สามารถท าได้ จึงท าได้แค่กว้าง 4
        เมตร จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น กว้าง 4 เมตร    
   8) โครงการก่อสร้างถนนแอตฟัลท์ติกส์คอนกรีต (ซ่อมสร้าง) หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 11
          จ านวนเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

   9) โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง จ านวนเงิน 540,000 บาท 
        (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

    รวม จ านวน 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,909,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

นางประนอม ชนะโภคากุล โครงการที่จ่ายเงินสะสมปีที่ผ่านมา ตอนนี้ยังไม่มีผู้รับเหมามาท า จะต้องกันเงินไว้
(สมาชิกฯหมู่ที่ 11) หรือไม่ เป็นถนน หมู่ 11 เชื่อม หมู่ 12 

นายบุญศรี จันทร์ชัย โครงการนี้ไม่ต้องกันเงิน เพราะได้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว หากเขาไม่มาท า หมด
(นายก อบต.)  สัญญาทางเราก็ต้องปรับ ทางอบต.มีระเบียบอยู่ หากว่าท าสัญญาแล้วยังไม่มา 
   ด าเนินการ อบต.ก็จะท าหนังสือแจ้งไปเป็นระยะๆ 

นายณรงค์ แช่มช้อย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก มีข้อ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  สงสัยตรงเครื่องกรองสนิมเหล็ก เมื่อก่อนจะเรียกว่า พร้อมถังกรอง หรือภาษาช่าง
   เรียกแบบนี้ ในส่วนนี้จะรวมถึงตู้คอลโทรลและซัมเมอร์สด้วยหรือเปล่า ห่วงว่าถึง
   เวลาแล้วจะได้ไม่ครบ 

นายเอนก เกิดสงวน เป็นอันเดียวกัน รายละเอียดอยู่ในแบบ ปร.4 ปร. 5                                                       
(ผอ.กองช่าง) 
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นายอุดม ตระกูลษา จะมีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่
(ประธารสภาฯ)  ประชุม กันเงิน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการถนนแอสฟัสท์ติกคอลกรีตที่ฝ่าย
   บริหารเสนอมา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้กันเงิน จ านวน 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,909,000
   บาท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการทั้งหมดที่ฝ่ายบริหารเสนอมา  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายณรงค์ แช่มช้อย 1.การลอกผักตบชวา หากเราลอกช่วงนี้ก็จะได้ประโยชน์มาก เพราะฝนตกน้ าจะพัด
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6)  ผักตบมากองรวมกัน ง่ายต่อการเอาขึ้น พอจะมีงบประมาณตัวไหนบ้าง 
   2. ทุกปีจะมีการตั้งงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง แต่ปีนี้ยังไม่มีการลงในข้อบัญญัติ
   ซึ่งจะรวมซ่อมแซมถนนลูกรังท้ัง 14 หมู่บ้าน 

นายวันชัย อยู่มา  1.หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผู้รับเหมาเอาเหล็กวายเมทมากองไว้ พอถูก
(สมาชิกฯหมู่ที ่7)  ฝนก็เกิดสนิม ผู้รู้บอกว่า หากเอามาท าถนนไม่เกิน 3 ปี ถนนจะระเบิด จึงขอหารือว่า
   จะท าอย่างไร เพราะหากน ามาท าจริง 3 ปี ก็เลยเวลาประกันไปแล้ว อยากให้ 
   ผู้บริหารลงไปดูและแก้ปัญหาด้วย      
   2. ห้องประชุมสภาฯมีรูรั่วเกรงว่าจะพังลงมา ทางด้านหลังอิฐก็แตกร้าวเป็นรูใหญ่
   มาก อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดูแลด่วน     
   3. เรื่องงบอบรมศึกษาดูงานของสมาชิกฯผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถูกปรับลดไปแล้ว
    อย่าปรับลดอีกเพราะเป็นความรู้เป็นการเพ่ิมศักยภาพ จึงอยากให้คงไว้ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย 1. งบซ่อมแซมตั้งไว้สองแสนบาท น าไปซื้อยางมะตอย และงานซ่อมต่างๆเหลือเงิน
(นายก อบต.)  อยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าๆ และมีค าร้องเรียนมา ของหมู่ 9 และหมู่ 10 ก็ไปลงหิน
   คลุก ตอนนี้งบซ่อมแซมไม่เหลือเลย งบลูกรังก็ไม่ได้ตั้งไว้เลยเช่นกัน  
   2. งบก าจัดวัชพืชตอนนี้งบประมาณก็หมดแล้ว แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นก็ให้เขียนค า
   ร้องมา สามารถใช้งบกลางได ้      
   3. การซ่อมไฟฟ้า ก็ไล่ท าไปตามล าดับที่เขียนค าร้องมาท้ัง 14 หมู่บ้าน 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ได้ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายก 
   อบต. และขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 13.30 น.    

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



 
 

8 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดง
ขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
 

 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจ าปี พ.ศ.2561 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  มีมติให้การรับรองรายงานการ
ประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่   ประจ าปี  พ.ศ.2561 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561   
 

(ลงชื่อ) 

          

   

       

            

  

 


