
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 14 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
 

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 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
6 นายพนัธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
7 นายทองด า         อยู่เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ทองด า         อยู่เจริญ 
8 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
9 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์

10 นายทนงศักดิ์       สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 
11 นายสมคิด         รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 
12 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
13 นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
14 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
15 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา 
16 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
17 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 
18 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
19 นางสว่าง            สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง            สมพงษ ์
20 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
21 นางอ าไพ            ปิน่ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ            ปิน่ทอง 
22 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
23 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
24 นายสายหยุด       สนีนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สนีนท์ 
25 นายอมร  ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร      ที่พัก 
26 นายวนิัย            ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 วินัย            ศรีพิราม 

 



 
 

-2- 

ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประยูร จันทร์ไขย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร   จันทร์ไขย 
2 นายสนุทร      ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร       ที่พัก 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี          จันทร์ชยั นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี        จันทร์ชัย 
2 นายณรงค์          สงิห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์        สิงห์แหลม 
3 นายทวี              จันทรไชย เลขานุการนายกฯ ทวี              จันทรไชย 
4 นายเอกชนนิทร์    เซ็นนนัท์ ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์    เซ็นนนัท์ 
5 นายศุภโชค         บุญเล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภโชค         บุญเล็ก 
6 นายเอนก           เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองชา่ง เอนก         เกิดสงวน 
7 นางสาวอรุณี       อเนกบุณย ์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี       อเนกบุณย์ 
8 นางนันทวัน        ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นันทวนั      ทานกระโทก 
9 พ.จ.อ. ธวัชชัย     ธาราดล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ธวัชชัย     ธาราดล 

10 จ.ส.อ. อมรเทพ    อากาศ เจ้าพนักงานพัสด ุ อมรเทพ    อากาศ 
11 นางสาวจฑุามาศ  รุ่งเจริญทอง เจ้าพนักงานธุรการ จุฑามาศ  รุ่งเจริญทอง 

 

เริ่มประชุม  เวลา 9.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม ตระกูลษา ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การ
(ประธานสภาฯ)  บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 เริ่มสมัย
   ประชุมในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน  
                            และประธานสภาฯได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
     ประจ าปี 2562  26 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ      
   3.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
     เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

นางกัลยา กล้าสงคราม แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)    1/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ผ่านขบวนการตามระเบียบกฎหมาย  
     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
             ที่เพ่ิมเติม และได้น าเสนอต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามเอกสารที่ได้ 
       แจกให้กับสมาชิกสภาฯ เพ่ือพิจารณาแล้ว 

นายวิเชียร เหล็กศิริ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 5) 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตัวอักษรเล็กมาก บางตัวก็ขาดหายไป จึงขอ
   เสนอให้ผู้บริหารจัดท าตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ข้ึนและชัดเจนกว่านี้ 

นายณรงค์ แช่มช้อย ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 แผน 5 ปี  เป็นแผนเพ่ิมเติม  
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) อยากทราบว่าเราน าเข้าสภาฯเพ่ิมเติมแผนกันตอนไหน และขณะนี้ก็ยังเป็นร่าง  
      หากเมื่อน าเข้าไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แสดงว่าสภาฯเราพิจารณาเพ่ิมเติมกัน 
       ย้อนหลัง ซึ่งแผนพัฒนาควรจะได้ก่อนที่สภาฯจะมาพิจารณาแต่พ่ึงจะได้รับวันนี้เอง 

นางกัลยา กล้าสงคราม แผนเล่มสีเขียวที่อยู่ในมือสมาชิก ผ่านขบวนการประชาคมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564 ที่ผ่านประชาคมระดับต าบลและต้องขออภัยในความ 
     ล่าช้า ส่วนร่างแผนตามระเบียบกฎหมาย การด าเนินการจะแตกต่างจากการท าแผน 
     ตัวเล่มสีเขียว กรณีเพ่ิมเติมกฎหมายระบุไว้ว่า ขั้นตอนการท าคือ ลืม คณะกรรมการ 
     สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนพร้อมเหตุผลเสนอคณะกรรมการ 
     พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอน 
     หลัก เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ มีประชาคมและที่มีค าสั่งแต่งตั้งเป็น 
      คณะกรรมการ ร่วมกันร่างแผนขึ้นมา ร่างเสร็จก็เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
     ซึ่ งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ก็มีท่านนายกบุญศรี เป็นประธาน และมี 
     คณะกรรมการที่ท่านนายกแต่งตั้งขึ้น รวมทั้งหมด 17 คนที่เข้าร่วมประชุมที่ อบต.  
     แล้วจึงออกมาเป็นร่างแผนพัฒนาตัวนี้ คณะกรรมการท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วก็ให้ 
     ความเห็นชอบร่างตัวนี้ ตามระเบียบข้อกฎหมายระบุว่า หลังจากที่คณะกรรมการ 
     พัฒนาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องเสนอให้สภาฯพิจารณาเพ่ือและอนุมัติ 
     ร่างแผนตัวนี้ 
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นายณรงค์ แช่มช้อย การที่สภาฯจะมาพิจารณาร่างแผนเพ่ิมเติม แต่แผนเพิ่มเติมยังไม่เข้าสู่สภาฯสมาชิกฯ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) ยังไม่ได้รับรู้ ที่จริงต้องผ่านขบวนการให้สภาฯ เห็นชอบก่อนหรือเปล่า  

นายเกียรติภูมิ คุณวัตร การปรับแผน เพ่ิมเติมแผน สมาชิกฯยังไม่ได้รับทราบเลยว่าจะมีการปรับแผนหรือ
(สมาชิฯหมู่ที่ 1)  เพ่ิมเติมแผนที่ตกหล่น ท าไมไม่มีการแจ้งให้สมาชิกฯรับทราบว่าหมู่ไหนมีการตก
   หล่นและจะปรับเพิ่มหรือไม่ จึงอยากเรียนถามว่า ท าไมไม่แจ้งสมาชิกฯ ให้รับทราบ 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ ในเรื่องของการจัดท าแผนสามารถปรับปรุงได้ตลอดถ้ามีความจ าเป็น โดยมี       
(ปลัด อบต.)  คณะกรรมการจัดท าแผนอยู่หนึ่งคณะ มีสมาชิกฯร่วมด้วย 2 – 3 คน ซึ่งสมาชิกสภาฯ  
     ไม่ได้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนทุกคน เมื่อกรรมการได้ประชุมจัดท าแผน 
     เรียบร้อยแล้วที่เพ่ิมเติมเข้ามาครั้งนี้ครั้งที่ 1 ส่วนมากเป็นโครงการในพระราชด าริ  
     ที่ยังไม่อยู่ในแผน 5 ปี และโครงการนี้ทาง อบต. ได้รับเงินอุดหนุนมาถ้าไม่มีแผนก็ไม่ 
     สามารถเบิกจ่ายได้ มีอยู่ประมาณ 11 โครงการ ที่ไม่แจ้งสมาชิกฯทราบ เพราะเอา 
     แค่โครงการเร่งด่วนเข้ามา แผนคือการคาดการล่วงหน้าว่าจะท าอะไรบ้าง  กรณีที่ 
     สมาชิกสภาฯ ถามว่า เป็นการพิจารณาแผนเพ่ิมเติม ย้อนหลังหรือไม่ ขอเรียนชี้แจง 
     ว่าไม่ได้พิจารณาย้อนหลัง ฝ่ายบริหารเสนอร่างแผนเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมสภาฯ  
      พิจารณาในวันนี้ ถ้าสภาฯ เห็นชอบแผนหรือไม่เห็นชอบแผน เป็นดุลยพินิจและ 
     เหตุผลของสภาฯ ถ้าสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ทาง อบต. ดงขี้เหล็ก ก็จะน าไป 
     ประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565  
      เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   ออกเสียง 26 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 0 

   3.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
   2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก    
    3.2.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย                               
(ประธานสภาฯ) 

นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
(เลขานุการสภาฯ) 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552     
   มาตรา 46 (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ พิจารณาและให้ความ 
     เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
   มาตราที่ 87 บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้     
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด    
 - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณา 
   ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  
 - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ 
          นั้น          

- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ 
          จ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิได้เป็น 
    รายจ่ายที่เป็นเงินใช้ส่งต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดใช้จ่ายในกฎหมาย
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   
 ข้อที่ 43 ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทกึต่อไปนี้  
 (1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ      
 (2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ      
 การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้   
 ข้อ 44 วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความใน 
          หมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญนายก อบต.ดงขี้เหล็ก เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง
(ประธานสภาฯ)    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อสภา อบต.ดงขี้เหล็ก      

นายบุญศรี จันทร์ชัย   ค าแถลงงบประมาณ 
นายก อบต. ดงขี้เหล็ก ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  ที่เคารพ
   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก จะได้เสนอร่าง 
     ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
      อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
     จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน 
      หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานการณ์คลัง        
 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
          2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 69,279,902.21 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 29,081,879.19 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 24,446,288.50 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน  

3 โครงการ รวม 949,000.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ  

รวม 1,697,000.00 บาท 
     1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
          2562 

                              (1) รายรับจริง จ านวน 45,927,027.47 บาท ประกอบด้วย 
 

 

       หมวดภาษีอากร จ านวน 1,655,945.31 บาท 

       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,571,922.90 บาท 

       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 140,174.22 บาท 

       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน 0.00 บาท 

       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 96,059.00 บาท 

       หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

       หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,129,685.04 บาท 

       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 26,333,241.00 บาท 
 

                              (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 125,140.00 บาท 
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 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 34,007,642.14 บาท ประกอบด้วย 

 

       งบกลาง จ านวน 12,740,975.38 บาท 

       งบบุคลากร จ านวน 9,696,646.00 บาท 

       งบด าเนินงาน จ านวน 5,583,813.30 บาท 

       งบลงทุน จ านวน 3,141,822.46 บาท 

       งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

       งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,844,385.00 บาท 
 

                                  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  
                                  57,640.00 บาท 

 

                     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,290,000.00 บาท 
                      (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

                    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

   
ค าแถลงงบประมาณ 

    

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 

 
  รายรับจริง ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,774,799.48 1,650,000.00 1,002,500.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,058,906.70 637,000.00 1,088,900.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 251,381.26 152,238.00 251,300.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 159,286.00 250,000.00 159,200.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,244,373.44 2,689,238.00 2,501,900.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 33,071,297.85 25,094,000.00 33,070,800.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

33,071,297.85 25,094000.00 33,070,800.00 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,527,554.00 27,888,901.00 26,325,700.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,527,554.00 27,888,901.00 26,325,700.00 

รวม 62,843,225.29 55,672,139.00 61,898,400.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 16,062,778.00 18,259,484.00 18,923,117.00 

  งบบุคลากร 12,345,222.72 13,977,999.00 15,996,180.00 

  งบด าเนินงาน 12,102,913.33 12,130,371.00 15,406,640.00 

  งบลงทุน 2,342,351.00 7,626,900.00 8,464,463.00 

  งบเงินอุดหนุน 90,000.00 3,677,385.00 3,108,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,943,265.05 55,672,139.00 61,898,400.00 

รวม 42,943,265.05 55,672,139.00 61,898,400.00 

นายอุดม ตระกูลษา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ
   อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 

นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(เลขานุการสภาฯ) แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554     
   ข้อที่ 47 ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา 
     ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
      ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติ 
     ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
   ข้อที่ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ ขอให้ 
     ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับกลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่  
     ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ 
      ในที่ประชุม 
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นายวันชัย อยู่มา  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าว่าจะรับหลักการ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ 

นายอุดม ตระกูลษา ขอผู้รับรองค าเสนอของนายวันชัย อยู่มา สมาชิกฯหมู่ที่ 7 
ประธานสภา  
ที่ประชุม  มีมติรับรอง 10 เสียง ประกอบไปด้วย     
   1.นายเกียรติภูมิ  คูณวัตร   สมาชิกฯหมู่ท่ี 1   
   2.นางวงเดือน  คุ้มศักดิ์   สมาชิกฯหมู่ท่ี 1   
   3.นายพัน  หนวดหอม  สมาชิกฯหมู่ท่ี 2   
   4.นายสมคิด  รัตนเลี่ยม สมาชิกฯหมู่ท่ี 4   
   5.นายเกรียงศักดิ์  สีเทา  สมาชิกฯหมู่ท่ี 6   
   6.นายปรีชา  ตระกูลทุม สมาชิกฯหมู่ท่ี 7   
   7.นางวาสนา   ปานทอง สมาชิกฯหมูท่ี่ 8   
   8.นางประนอม  ชนะโภคากุล สมาชิกฯหมู่ท่ี 11  
   9.นายสายหยุด  สีนนท์  สมาชิกฯหมู่ท่ี 12  
   10.นายวินัย  ศรีพิราม  สมาชิกฯหมู่ท่ี 13 

นายอุดม ตระกูลษา บัดนี้จะขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบการปิดอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)  รายจ่ายประจ าปี 2563 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ หรือไม่ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ปิดการอภิปราย 26 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 งดอกเสียง 0 

นายอุดม ตระกูลษา เนื่องจากญัตติขอให้ปิดอภิปรายต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่ง
(ประธานสภาฯ)  ในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมในวันนี้มีสมาชิกฯ 
     มาประชุม 26 คน จึงต้องมีมติรับรอง 9 เสียงขึ้นไป จึงขอประกาศให้ทุกท่านทราบ 
             ว่า มีมติรับรองญัตติขอให้ปิดอภิปรายที่เสนอโดยนายวันชัย อยู่มา ส.อบต.หมู่ที่ 7  
     โดยมีมติรับรอง 10 เสียง และสภามีมติเห็นชอบให้ปิดการอภิปราย 26 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 0 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายอุดม ตระกูลษา ต่อไปขอมติต่อที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     หรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ มีมติรับหลักการ 26 เสียง ไม่รับหลักการ – งดออกเสียง -
   (มีมติรับหลักการ เวลา 11.30 น.) 
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3.1.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย                              
(ประธานสภาฯ) 

นายสามารถ อังกาบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
(เลขานุการสภาฯ) 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554     
   ข้อที่ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
     ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 
        ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติ 
      งบประมาณนั้น        
       ข้อที่ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน 
       ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ  
      105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิก  
        สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   
   ข้อที่ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ  
       ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
       สองคน        

ข้อที่ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็น 
    หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  

ข้อที่ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ 
     ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้า  
   ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

นายอุดม ตระกูลษา ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการ
(ประธานสภาฯ)  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ 2562 ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมี 
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการ 
     แปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายปรีชา ตระกูลทุม ขอเสนอให้มีคณะกรรมแปรญัตติจ านวน 5 คน                                    
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) ผู้รับรองได้แก่  1) นายสมุทร บุตรศรี   สมาชิกฯหมู่ท่ี 5  
     2) นายอมร ที่พัก  สมาชิกฯหมู่ท่ี 12 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน 5 คน 
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นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 5 ท่านครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นายณรงค์ แช่มช้อย ขอเสนอนายทนงศักดิ์  สิงห์ศุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
(สมาชิกฯสภาหมู่ที่ 6) ผู้รับรอง 1) นายสันต์ ไพรศูนย์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
    2) นายสมุทร บุตรศรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

นายปรีชา ตระกูลทุม ขอเสนอนายวิเชียร  เหล็กศิริ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
(สมาชิกฯสภาหมู่ที่ 7) ผู้รับรอง 1) นางอ าไพ    ปิ่นทอง    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  

2) นายวินัย   ศรีพิราม   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13   

นายพันธ์  หนวดหอม ขอเสนอนายวันชัย  อยู่มา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
(สมาชิกฯสภาหมู่ที่ 2) ผู้รับรอง 1) นางวาสนา  ปานทอง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  
      2) นายเสงี่ยม  หนวดหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 

นายเกียรติภูมิ  คูณวัตร ขอเสนอนางสว่าง  สมพงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
(สมาชิกฯสภาหมู่ที่ 1) ผู้รับรอง 1) นางวงเดือน  คุ้มศักดิ์     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  
     2) นางประนอม  ชนะโภคากุล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11  

นายสายหยุด  สีนนท์ ขอเสนอนางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศิริ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
(สมาชิกฯสภาหมู่ที่ 12) ผู้รับรอง 1) นายสมคิด   รัตนเลี่ยม     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  
       2) นายอมร ที่พัก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 

นายสามารถ อังกาบ ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ มี 5 ท่าน ประกอบด้วย                                 
(เลขานุการสภาฯ) 1. นายทนงศักดิ์  สิงห์ศุข   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  
   2. นายวิเชียร  เหล็กศิริ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

3. นายวันชัย  อยู่มา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
4. นางสว่าง  สมพงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8               
5. นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศิริ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ มีมติรับรองคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่านดังกล่าว 
     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบ 21 งดออกเสียง 5 
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นายอุดม ตระกูลษา ขอประกาศว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี 2563 ประกอบไปด้วย      
    1. นายทนงศ กดิ์ สิงห์ศุข   สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1
   2. นายวิเชียร เหล็กศิริ  สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
   3. นายวันชัย อยู่มา  สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3
   4.นางสว่าง  สมพงษ ์  สมาชิกฯ หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4
   5.นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ  สมาชิกฯ หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 
 
   3.1.3 การพิจารณาก าหนดระยะ เวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
นายอุดม ตระกูลษา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย                   
(ประธานสภาฯ) 
นายสามารถ อังกาบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
(เลขานุการสภาฯ) 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554    
   ข้อที่ 49 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
     ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง 
     ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา 
     ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายอุดม ตระกูลษา ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้น ทางคณะกรรมการ 
(ประธานฯสภา)  แปรญัตติก็ได้รับไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  
     ควรก าหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 

นายสมศักดิ์ ชัยมาด ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 15,16,17 สิงหาคม 2562 
(รองประธานสภาฯ) เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค า 
      แปรญัตติได้ท่ีห้องกิจการสภาฯ 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 15,16,17 
        สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง
    โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ห้องกิจการสภาฯ 

   3.1.4 เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายอุดม ตระกูลษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
(ประธานสภาฯ)  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554    
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ข้อที่ 109 ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

   ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น”    
 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสามารถ อังกาบ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม    
(เลขานุการสภาฯ) 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกิจการสภาฯ อบต.ดงขี้เหล็ก 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   3.3 พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
      2562 (เพื่อโอนไปหมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เนื่องจากงบประมาณ 
       ที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ) 

นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ สาเหตุที่ค่าไฟฟ้าไม่พอจ่ายนั้น เพราะค่าFT ปรับขึ้นสูงและการใช้ไฟฟ้าของแต่ละ
(หัวหน้าส านักปลัดฯ)    เดือนก็เพ่ิมขึ้นเพราะใช้งานต่อเนื่อง ในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  
     จึงขอให้สภาฯพิจารณาเงินก้อนที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งจะอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
     การโยธา ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในรายการช่างออกแบบ ช่างควบคุมงานที่จะให้แก่
   บุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ส่วนนี้ตั้งไว้ใน 
     ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 60,000 บาท ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณก้อนนี้
   จึงขอให้สภาฯพิจารณาโอนงบประมาณในส่วนนี้ เพ่ือน ามาจ่ายเป็นค่าไฟ ที่เหลืออยู่ 
     อีก 2 เดือนคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2562 (เพื่อโอนไปหมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า) 26 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 
     งดออกเสียง 0 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายทนงศักดิ์ สิงห์ศขุ - การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ช่างเข้าไปซ่อมแต่ไม่ยอมแจ้งทางผู้น าหมู่บ้าน 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) บางจุดที่ต้องการให้ซ่อมก็ไม่สามารถแจ้งช่างได้ เพราะช่างซ่อมเสร็จก็กลับเลย ทั้งๆ
   ที่เราต้องการให้ซ่อมเพ่ิมอีกบางจุด      
   - ขยะอันตรายที่ทาง อบต. ตั้งโครงการไว้ ชาวบ้านได้น ามาทิ้งใส่ถังขยะไว้ แต่กลับ
   ไม่มีรถมาเก็บขยะเหล่านี้ออกไป เช่น หลอดไฟ ขวดยา ฯลฯ อยากให้ทางผู้บริหาร
   รีบแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วน เกรงว่าหากมีสารพิษจะเป็นอันตรายแก่พ่ีน้องประชาชน
   ขยะธรรมดาที่รถ อบต.ได้ไปจัดเก็บ วันไหนคนงานเก็บขยะป่วยท าไมไม่มีคนแทน
   ท าให้ขยะเพ่ิมขึ้นและเกิดความเน่าเหม็น เพราะหนึ่งอาทิตย์ถึงจะมาเก็บครั้ง จึงขอ
   ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย 
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นายพันธ์ หนวดหอม ถนนของหมู่ที่ 2 ที่ผู้รับเหมาด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และได้ทิ้งงานไป ระยะทาง
(สมาชิกฯหมู่ที่ 2) เหลืออีก 270 เมตร ไม่ทราบว่าขณะนี้ ได้ผู้รับเหมาใหม่ หรือยัง ทาง อบต. 
      ไดด้ าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นางวาสนา ปานทอง ถนนของหมู่ท่ี 8 ซอย 1 ได้ 2 โครงการ ก าลังด าเนินการอยู่ 1 โครงการ อีกโครงการ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8) ในข้อบัญญัติ ไม่ทราบว่าได้ผู้รับเหมาแล้วหรือยังเกรงว่าจะเลยปีงบประมาณ 

นส.ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ แผนของหมู่ที่ 9 หน้าที่ 115 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
(สมาชิกฯหมู่ที่ 9) พร้อมหลังคา จ านวน 2 ป้าย ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. แต่ท าไมไปอยู่ในแผน
   ของหมู่ที่ 9 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่พร้อมฐาน ภายใน 
      บริเวณที่ท าการ อบต.ราคาสองร้อยกว่าบาท ไม่ทราบว่าท าไมถึงเอาไปใส่ไว้ในแผน
   ของหมู่ที่ 9 โครงการที่ 4 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกหมู่ 9 ถนนเดิมของ
   เขากว้าง 5 เมตร แต่ท าไมช่างลงไปรังวัดถึง ได้กว้างแค่ 4 เมตร และได้น าลง 
     ในข้อบัญญัติแล้ว เกรงว่าจะมีปัญหาเพราะชาวบ้านคงไม่ยอมแน่ จะมีแนวทาง 
     แก้ปัญหาอย่างไร 

จสอ.อมรเทพ อากาศ โครงการในข้อบัญญัติปี 62 และที่ได้จ่ายขาดไปในปี 61 ที่ยังเหลือค้างอยู่ จ่ายขาด 
(เจ้าพนักงานพัสดุฯ)   ปี61 แล้วมาด าเนินการในปี 62 เหลือโครงการหมู่ที่ 2 ที่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก
   ผู้รับเหมาทิ้งงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประมาณการราคาส่วนที่แล้วเสร็จและส่วนที่
   ยังไม่แล้วเสร็จ เพ่ือที่จะด าเนินการต่อไป ส าหรับโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดในปี 62 
   มีทั้งหมด 3 โครงการ ขณะนี้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วคือหมู่ที่ 4 นอกนั้นอยู่ 
     ระหว่างด าเนินการ และได้ประสานกับช่างแล้วคาดว่าจะเบิกเงินภายใน 2 – 3 
     อาทิตย์นี้ ส าหรับหมู่ที่ 9 ได้ประสานกับผู้รับเหมาแล้ว คงจะส่งผลทดสอบภายใน
   อาทิตย์นี้ ความกว้าง 4 เมตร ตามการจ่ายขาดท่ีสภาฯก าหนดไว้ ส าหรับงบประมาณท่ี
     ยังคงค้างไว้ในปี 62 มีอยู่ 4 โครงการ คสล.หมู่ที่ 2 คสล.หมู่ที่ 7 คสล.หมู่ที่ 8 และ
   หมู่ที่ 5 ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการประมาณการราคา 

นางน้อย บุญขวัญ ฝากถึงทางผู้บริหาร อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะย้ายถังแชมเปญที่ไม่ได้ใช้ออกไปเก็บไว้
(สมาชิกฯหมู่ที่ 3) ที่อ่ืน เพราะทางวัดภักดีจะใช้สถานที่ 

จสอ.อมรเทพ อากาศ ส าหรับโครงการย้ายถังของหมู่ที่ 3 ได้ประสานไปยังผู้รับเหมาแล้ว ได้แจ้งมาว่าจะ
(เจ้าพนักงานพัสดุฯ)   แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้  

นางวาสนา ปานทอง โครงการในข้อบัญญัติ ทั้งปี 61 - 62 ขอให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่อยากให้
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8) ปล่อยยืดเยื้อ เหลือเวลาอีกแค่ 2 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังติดค้างอีกหลาย
   โครงการที่ยังไม่ได้ลงมือท า ขอให้ผู้บริหารเร่งด าเนินการโดยด่วน 
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นายบุญศรี จันทร์ชัย - ทุกโครงการต้องเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน ต้องด าเนินการไปตามระบบ 
(นายก อบต.)  บางโครงการได้ผู้รับเหมาแล้วแต่ไม่ยอมมาเซ็นสัญญา ก็เลยท าให้ล่าช้าออกไป  
      ซึ่งโครงการในข้อบัญญัติก็พยายามเร่งด าเนินการอยู่    
   - เรื่องถังขยะอันตรายหรือถังแดง ขณะนี้มีปัญหาทุกต าบล ได้ท าสัญญากับทางอบจ. 
     ว่าให้ทาง อบต.เป็นผู้จัดซื้อถังแดง แล้วน าไปตั้งไว้ตามหมู่บ้านเป็นจุดๆ ส่วนการ 
     จัดเก็บให้เป็นหน้าที่ของ อบจ.เป็นผู้มาเก็บและน าไปก าจัดทิ้งที่เนินหอม แต่ปรากฏ 
     ว่าทาง อบจ.ก็ไม่ยอมมาเก็บ จึงเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ แล้วจะประสานไปทาง อบจ. 
     อีกทีว่าแก้ไขอย่างไร       
   - เรื่องคนงานเก็บขยะป่วยแล้วไม่มีคนแทน เป็นไปได้ยังไง เพราะว่าเรามีคนเข้าเวร
   แทนอยู่แล้ว จะไปบอกอย่างนั้นไม่ได้ ฝากกองช่างให้ไปดูแลเรื่องนี้ 

นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศิริ การที่ผู้บริหารมอบหมายให้สมาชิกฯเป็นผู้ไปชี้แนวเขตของหมู่นั้นๆ แต่ว่าเจ้าของ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 9) ที่ดินไม่ทราบว่าต้องน าหนังสือมาให้สมาชิกฯด้วยตัวเอง เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้ง 
   ท าให้เจ้าของที่ดินมาต่อว่าสมาชิกฯว่าไม่ให้ความร่วมมือ ควรที่จะท าหนังสือแจ้งต่อ
   สมาชิกฯให้ทราบล่วงหน้าก่อน อยากทราบว่า การส่งเอกสารแจ้งให้สมาชิกฯ 
     ไปชี้แนวเขตเป็นหน้าที่ของใคร เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของที่ดินเพ่ือความชัดเจน 

นายณรงค์ แช่มช้อย - เรื่องราคากลางประมาณการราคาท่ีลดลงตลอดช่างยังไม่ได้ตอบค าถาม 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) - โครงการของหมู่ที่ 2 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณที่จะถึงจะท าเรื่องขอจ่าย
   ขาดเพ่ือให้แล้วเสร็จตลอดสาย ทาง อบต.ได้แจ้งผู้รับเหมาเดิมเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 
   และได้ผู้รับเหมาใหม่แล้วหรือยัง       
   - โครงการลอกผักตบชวา ต าบลเรามีพ้ืนที่ติดคลองอยู่ 13 หมู่ และช่วงนี้ผักตบยังมี
   ไม่มาก หากเราไปลอกตอนนี้ก็จะเสียงบประมาณ เพราะว่าผักตบชวาจะมาช่วงน้ า
   หลากแล้วก็ไปกองปิดอยู่หน้าฝาย เราก็ควรจะท าโครงการลอกผักตบชวาออกช่วงนั้น
   - ไฟฟ้าแสงสว่างหากจะติดตั้งต้องไปขออนุญาตที่กรมไฟฟ้า หรือเราขออุปกรณ์ที่ 
   อบต. แล้วติดตั้งเองและใช้ไฟฟ้าตัวเอง 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ - การลอกผักตบชวาเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆ หมู่ไหนที่มีผักตบชวาอยู่เราก็ลอก 
ปลัด อบต  แค่เฉพาะหมู่นั้นคงไม่ต้องลอกตลอดสาย เช่นหมู่ที่ 11 ได้ท าเรื่องขอลอกผักตบชวา
   เข้ามาแล้ว ถ้าหมู่ไหนจะลอกก็ท าเรื่องเข้ามาได้เลย    
   - กรณีไฟฟ้าแสงสว่างที่ทาง อบต.ติดตั้งไว้ก่อนแล้วก็ให้ติดตั้งไปแต่ไม่ให้ติดตั้งเพ่ิม 
   ถ้าชาวบ้านจะขออุปกรณ์ใหม่ที่ อบต.ไปติดตั้งตรงถนนซอยภายในต าบลที่ใช้สัญจร
   ที่ไม่มีไฟส่องสว่างโดยใช้ไฟฟ้าของตัวเองก็สามารถขอได้ เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า 
      จะเป็นผู้มาตรวจ    
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นายศุภโชค บุญเล็ก โครงการหมู่ที่ 2 ที่ผู้รับเหมาทิ้งงานไปนั้น ขณะนี้ได้เตรียมเรื่องเอกสารน าเข้าสู่สภา
(ผอ.กองคลังฯ)  เพื่อขอให้สภาฯเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาด แล้วก็แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
     เพ่ือที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม การที่ทาง อบต.ส่งเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานให้กระทรวงฯ ไม่ทราบว่าทางกระทรวงฯ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 4) ได้ประกาศมาหรือยัง เป็นห่วงว่าถ้าไปรับปากกับชาวบ้านว่าถนนได้ท าเสร็จแน่ๆ
   แตก่ระทรวงฯไม่ประกาศว่าทิ้งงานเราก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

นายศุภโชค บุญเล็ก ทางส านักปลัดฯ และนิติกร ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงการคลังแล้ว หากสภาฯ
(ผอ.กองคลัง)  เห็นชอบและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็สามารถท าได้ภายในปี 63 นี ้

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายก อบต. และ
   ขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.00 น. 

 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม   
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้ว เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2562 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
 
 
(ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)                                                   
 (นายณรงค์ แช่มช้อย)   (นางวาสนา ปานทอง)   (นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข) 
 

 
(ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)                                              

(นายสมคิด รัตนเลี่ยม)         (นางอ าไพ ปิ่นทอง) 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   
ครั้งที ่1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 ในวันที่ 17 กันยายน 2562  

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

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก



 
 

 


