รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕6๒
วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน
……………………………………………………………….
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

๑.

นายบุญอนันต์

2.

ลำยมือชื่อ

ประธานสภา อบต.

บุญอนันต์ คุ้มไพทูรย์

นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง

รองประธานสภา อบต.

นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง

3.

นายประเสริฐ รุ่งเรือง

เลขานุการสภา

4.

นางไพฑูรย์ ศรีคูณ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ไพฑูรย์ ศรีคูณ

5.

นายสุนนท์ มากสิงห์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

สุนนท์ มากสิงห์

6.

นายสุเพ็น ปิดตาทานัง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

สุเพ็น ปิดตาทานัง

7.

นางประภาวดี ธรรมกุล

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

ประภาวดี ธรรมกุล

8.

นางสาวเมย อนุศิริ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

เมย อนุศิริ

9.

นายจาเนียร สัมพันธพงษ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

จาเนียร สัมพันธพงษ์

10.

นายประดิษฐ์ ปัจจัยโคถา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

ประดิษฐ ปัจจัยโคถา

11.

นายสุข ปิดตาทะโย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

สุข ปิดตาทะโย

12.

นายสมพร ปัตตายะโส

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

สมพร ปัตตายะโส

13.

นายบุญหลั่น วรรณวิจิตร

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

บุญหลั่น วรรณวิจิตร

14.

นายวิเชียร ประกอบมิตร

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

วิเชียร ประกอบมิตร

15.

นายสิทธิชัย ปินะสา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

สิทธิชัย ปินะสา

16.

นายสาเรียง จันวงสา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

สาเรียง จันวงสา

17.

นางสมร ปินะถา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

สมร ปินะถา

18.

นางอรทัย ปินะกัง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

อรทัย ปินะกัง

๑๙.

นายประเสริฐ บุญเบ้า

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐

ประเสริฐ บุญเบ้า

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

คุ้มไพทูรย์

ตำแหน่ง

ประเสริฐ รุ่งเรือง

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก

ตาแหน่ง

หัวหน้าสานักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดอบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.
๒. นางสาวปฏิญญา เทพวงศ์
นักพัฒนาชุมชน
๓. นายเหรียญชัย บุญพา
วิศวกรโยธา
๔. นางบุษราภรณ์ สุนทวงษ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕. นางสาวพรพิมล เทพสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ
๖. นางสาวกิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ นิติกร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๗. นางสาววิมลรัตน์ หลงศรี
เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๐๐ น.

ลายมือชื่อ
รุ่งราณี สุวรรณเก

ปฏิญญา เทพวงศ์
เหรียญชัย บุญพา

บุษราภรณ์ สุนทวงษ์
พรพิมล เทพสุข
กิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์
วิมลรัตน์ หลงศรี

เลขานุการสภาองค์การ บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
บริหารส่วนตาบลดงดวน จึ ง ขอเชิ ญ ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงดวน จุ ด ธู ป เที ย นบู ช า
พระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ
ประธานสภาองค์การ
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
บริหารส่วนตาบลดงดวน ประจาปี พ.ศ. 256๒ วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๒ และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑
เรื่องที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน ที่เข้าร่วมในงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 256๒
และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. เชิ ญ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “แนวทางปฏิ บั ติ โ ดยการเรี ย นรู้ เ พื่ อ
เตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นในหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง”
๒. เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นต้องทา
อย่างไรในห้วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณเก่าและเชื่อมต่อปีงบประมาณใหม่ สาหรับ
การประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การโอน
เงิน การเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง และการใช้เงินสะสม”
ขอเชิญนิติกรชี้แจงครับ

-๓-

นางสาวกิง่ กาญจน์
ภาชนะวรรณ์

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๒

ประธานสภาฯ
นายสุข ปิดตาทะโย

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 3
ระเบียบวำระที่ 4
ระเบียบวำระที่ ๕

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว
กิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ ตาแหน่ง นิติกร ดิฉันก็ขอนาเรียนรายละเอียดใน
เบื้องต้นนะคะ คือตามเอกสารที่มีอยู่ 2 ส่วน เป็นโครงการอบรมที่มีประโยชน์
ต่อท่านสมาชิกเป็นอย่างมาก เช่นหัวข้อการอบรมข้อ 1 เป็นการฝึกอบรมความรู้
ที่ มี เ นื้ อ หาส่ ว นของผู้ ที่ มี ค วามสนใจที่ จ ะลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ทั้ ง สมาชิ ก สภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นก็จะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจลงสมัครเล่น
การเมืองต่อไปหากท่านสมาชิกท่านใดสนใจก็สามารถแจ้งรายชื่อมาที่นี่ก่อนได้
นะคะ เพราะจะทาการรวบรวมรายชื่อ ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมอบรม เพื่อ
ดาเนินการให้ท่านไปฝึกอบรมต่อไป
ที่ท่านนิติกร ได้ชี้แจงมา มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ ครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติรับทราบหรือไม่ครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน สมัยสามัญ

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 256๒
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 256๒
มีสมาชิกท่านใด จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขตรงไหนหรือไม่ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายสุข ปิดตาทะโย ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาว ครับ ผมก็ต้องขอออนุญาต
นะครับ คือรายงานการประชุมครับผมดูแล้วดูอีกนะครับ คือข้อความตัวหนังสือ
มันไม่ชัดเจนเลยแทบจะไม่เห็นตัวหนังสือเลยต่อไปผมก็ขอให้ชัดนะครับ ผมก็คง
มีแค่นี้ครับขอขอบคุณมากครับ
มีสมาชิกท่านใด จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขตรงไหนหรือไม่ ครับ
ถ้าไม่มี รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครับ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นเอกฉันท์
เรื่องกระทู้ถำม
- ไม่มี
เรื่องค้ำงพิจำรณำ
- ไม่มี
ญัตติเสนอใหม่
1. ญัตติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ 256๓ วำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำรครับ

-๔-

ประธานสภาฯ

นางสาวรุง่ ราณี
สุวรรณเก

ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ ๕ ญั ต ติ เ สนอใหม่ ข้ อ ๑ ญั ต ติ พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 256๓
(วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน ชี้แจงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาว
รุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าสานักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงดวน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน บัดนี้ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก่ อ นชี้ แ จงขอแก้ ไ ขเอกสารหน้ า ๕/๖๐ ข้ อ ๓
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ ตั้งเอาไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๗๐,๐๐๐ บาท
และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานฯ และสมาชิกฯ ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. สถำนกำรณ์คลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร
จานวน ๒๙,๔๔๔,๖๒๔.๐๕ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
จานวน ๑๒,๒๓๘,๗๓๔.๙๗ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน ๑๐,๑๖๖,๖๘๓.๑๐ บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน ๐ โครงการ
รวม
๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน ๔ โครงการ
รวม
๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง
จานวน
๐.๐๐ บาท
๒. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ณวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒
(๑) รับจริงจานวน ๒๔,๐๙๑,๗๙๙.๗๒ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน ๔๘,๗๔๕.๕๘ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน ๑๖,๕๙๘.๑๕ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน ๑๑๓,๕๙๘.๙๑ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน ๘๙,๐๐๔.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน ๑๒,๔๒๔,๕๖๓.๖๘ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน ๑๑,๓๙๙,๒๘๙.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน ๐.๐๐ บาท

-๕(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๑๘,๑๑๗,๖๘๔.๓๙ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน ๕,๗๗๓,๐๑๙.๐๐ บาท
งบบุคลากร
จานวน ๖,๙๖๐,๓๑๘.๔๙ บาท
งบดาเนินงาน
จานวน ๔,๐๕๘,๕๘๖.๙๐ บาท
งบลงทุน
จานวน ๒๓๑,๗๖๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่นๆ
จานวน
๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน ๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จานวน๐.๐๐ บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน ๐.๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม ๐.๐๐ บาท
(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน ๐.๐๐ บาท
คำแถลงงบประมำณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
รับจริงปี ๒๕๖๑
รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ห ม ว ด ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ค่ า ป รั บ แ ล ะ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรำยได้จัดเก็บเอง
รำยได้ ที่ รั ฐ บำลเก็ บ แล้ ว จั ด สรรให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรำยได้ ที่ รั ฐ บำลเก็ บ แล้ ว จั ด สรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยได้ ที่รั ฐบำลอุด หนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรำยได้ ที่ รั ฐ บำลอุ ด หนุ น ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

ประมาณการปี ๒๕๖๒

ประมาณการปี ๒๕๖๓

๔๖,๙๐๕.๙๕
๔๔,๕๗๕,.๕๕

๕๕,๕๐๐.๐๐
๕๘,๕๐๐.๐๐

๕๗,๐๐๐.๐๐
๕๘,๐๐๐.๐๐

๑๕๐,๑๔๖,๑๔
๑๑๗,๒๖๒.๔๐
๐.๐๐
๓๕๘,๘๙๐.๐๔

๑๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๓๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๗๓,๐๐๐.๐๐
๑๐๗,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๔,๑๖๘,๒๕๒.๔๒
๑๔,๑๖๘,๒๕๒.๔๒

๑๖,๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๖,๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒,๒๕๙,๗๕๗.๐๐
๑๒,๒๕๙,๗๕๗.๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๖,๗๘๖,๘๙๙.๔๖

๓๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-๖คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายจ่าย
รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๑ ประมาณการปี ๒๕๖๒ ประมาณการปี ๒๕๖๓
รายจ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
๖,๔๓๕,๘๘๙.๐๐
๗,๖๕๔,๒๙๐.๐๐
๘,๘๐๐,๔๐๐.๐๐
งบบุคลากร
๘,๑๙๖,๔๕๔.๖๕
๑๐,๘๘๒,๔๒๐.๐๐
๑๑,๑๙๒,๑๖๐.๐๐
งบดาเนินงาน
๔,๔๑๕,๓๑๓.๕๒
๘,๖๑๒,๖๑๐.๐๐
๘,๔๔๕,๐๔๐.๐๐
งบลงทุน
๒๙๔,๕๐๐.๐๐
๒,๑๙๕,๕๘๐.๐๐
๑,๔๑๐,๔๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน
๒,๓๑๗,๖๘๖.๘๔
๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐
๒,๖๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมรำยจ่ำยจำกงบประมำณ ๒๑,๖๕๙,๘๔๔.๐๑
๓๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม ๒๑,๖๕๙,๘๔๔.๐๑
๓๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ด้าน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้ำนกำรดำเนินกำรอื่น
แผนงานงบกลาง

๑๐,๑๕๖,๐๒๐
๒๕๐,๐๐๐
๔,๙๒๙๓๘๐
๑,๙๒๙,๗๒๐
๑,๒๗๘,๒๐๐
๒,๖๖๘,๙๖๐
๑๒๕,๐๐๐
๔๖๐,๐๐๐
๑,๑๑๑,๐๐๐
๗๙๑,๓๒๐
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

๘,๘๐๐,๔๐๐
๓๒,๕๐๐,๐๐๐

-๗รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งบ / งำน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริหำรงำนคลัง
๕,๒๙๕,๔๘๐
๑,๒๙๕,๙๘๐
๒,๔๘๔,๗๒๐
๐
๒,๘๑๐,๗๖๐
๑,๒๙๗,๙๘๐
๒,๖๐๐,๕๖๐
๘๙๘,๐๐๐
๓๒๖,๐๐๐
๑๑๖,๐๐๐
๑,๗๖๒,๕๖๐
๖๖๗,๐๐๐
๒๐๖,๐๐๐
๑๑๕,๐๐๐
๓๐๖,๐๐๐
๐
๐
๓๔,๐๐๐
๐
๓๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๐
๓๐,๐๐๐
๐
๗,๙๒๖,๐๔๐
๒,๒๒๙,๙๘๐

รวม

รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
งำนป้องกันฝ่ำยพลเรือน
กำรรักษำควำมสงบภำยใน
และระงับอัคคีภัย
๘๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๐
๖๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๐
๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ
๑,๖๘๓,๙๐๐
๑,๖๘๓,๙๐๐
๖๔๕,๐๐๐
๕๑,๐๐๐
๕๕๙,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๑๙,๐๐๐

รวม

แผนรักษำควำมสงบภำยใน
งบ / งำน
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
แผนงำนกำรศึกษำ
งบ / งำน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม
๖,๕๙๓,๔๖๐
๒,๔๘๔,๗๒๐
๔,๑๐๘,๗๔๐
๓,๔๙๘,๕๖๐
๔๔๒,๐๐๐
๒,๔๒๙,๕๖๐
๓๒๑,๐๐๐
๓๐๖,๐๐๐
๓๔,๐๐๐
๓๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๑๕๖,๐๒๐

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ
๐
๐
๑,๒๐๙,๔๘๐
๐
๔๘๙,๘๐๐
๗๑๙,๖๘๐
๐

๒๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๑,๖๘๓,๙๐๐
๑,๖๘๓,๙๐๐
๑,๘๕๔,๔๘๐
๕๑,๐๐๐
๑,๐๔๘,๘๐๐
๗๕๔,๖๘๐
๒๑๙,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

๒๑๙,๐๐๐
๐
๐
๒,๕๔๗,๙๐๐๐

รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข
๕๗๖,๗๒๐
๕๗๖,๗๒๐
๑,๑๓๖,๐๐๐
๒๐๕,๐๐๐
๗๗๑,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๙๒๙,๗๒๐

แผนงำนสำธำรณสุข
งบ / งำน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งบ / งำน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
แผนงำนเคหะและชุมชน
งบ / งำน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน

๐
๑,๑๗๒,๐๐๐
๑,๑๗๒,๐๐๐
๒,๓๘๑,๔๘๐
รวม
๕๗๖,๗๒๐
๕๗๖,๗๒๐
๑,๑๓๖,๐๐๐
๒๐๕,๐๐๐
๗๗๑,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๙๒๙,๗๒๐

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคม งำนสวัสดิกำรสังคมและ
สงเครำะห์
สังคมสงเครำะห์
๙๗๙,๘๐๐
๐
๙๗๙,๘๐๐
๐
๒๓๙,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๖,๐๐๐
๐
๑๖๓,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๐
๙,๔๐๐
๐
๙,๔๐๐
๐
รวม
๑,๒๒๙,๒๐๐
๕๐,๐๐๐
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
๙๔๕,๙๖๐
๙๔๕,๙๖๐
๒๕๓,๐๐๐
๖๑,๐๐๐

๒๑๙,๐๐๐
๑,๑๗๒,๐๐๐
๑,๑๗๒,๐๐๐
๔,๙๒๙,๓๘๐

งำนไฟฟ้ำถนน
๐
๐
๒๐๐,๐๐๐
๐

รวม
๙๗๙,๘๐๐
๙๗๙,๘๐๐
๒๘๙,๐๐๐
๕๖,๐๐๐
๒๑๓,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๙,๔๐๐
๙,๔๐๐
๑,๒๗๘,๒๐๐
รวม
๙๔๕,๙๖๐
๙๔๕,๙๖๐
๔๕๓,๐๐๐
๖๑,๐๐๐

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

๑๒๒,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๐
๐
๑,๒๑๘,๙๖๐

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบ / งำน
งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงำน
๑๒๕,๐๐๐
ค่าใช้สอย
๑๒๕,๐๐๐
รวม
๑๒๕,๐๐๐
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งบ / งำน
งำนกีฬำและนันทนำกำร

๒๐๐,๐๐๐
๐
๐
๐
๑,๒๕๐,๐๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐
๑,๔๕๐,๐๐๐
รวม
๑๒๕,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๑๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๐
๑๔๐,๐๐๐

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบ / งำน
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
งบดำเนินงำน
๑,๑๑๑,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑,๑๑๑,๐๐๐
รวม
๑,๑๑๑,๐๐๐

รวม
๑,๑๑๑,๐๐๐
๑,๑๑๑,๐๐๐
๑,๑๑๑,๐๐๐

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

แผนงำนกำรเกษตร
งบ / งำน

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

๔๑๒,๓๒๐
๔๑๒,๓๒๐
๒๗๙,๐๐๐
๓๘,๐๐๐
๑๖๑,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๖๙๑,๓๒๐

๓๒๒,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๐
๐
๒,๖๖๘,๙๖๐

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่ำไม้
๐
๐
๑๐๐,๐๐๐
๐
๑๐๐,๐๐๐
๐
๑๐๐,๐๐๐

รวม
๔๖๐,๐๐๐
๓๙๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๔๖๐,๐๐๐

รวม
๔๑๒,๓๒๐
๔๑๒,๓๒๐
๓๗๙,๐๐๐
๓๘,๐๐๐
๒๖๑,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๙๑,๓๒๐

-๑๐แผนงบกลำง
งบ / งำน
งบกลำง
งบกลาง
รวม

งบกลำง
๘,๘๐๐,๔๐๐
๘,๘๐๐,๔๐๐
๘,๘๐๐,๔๐๐

รวม
๘,๘๐๐,๔๐๐
๘,๘๐๐,๔๐๐
๘,๘๐๐,๔๐๐

ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ 32,๕๐๐,๐๐๐ บาทและสาหรับเงินเดือน
เงิ น อุ ด หนุ น งบใช้ ส อย ค่ า วั ส ดุ ต่ า งๆ และเงิ น อุ ด หนุ น ที่ เ ราอุ ด หนุ น ให้ กั บ
หน่วยงานอื่น เช่น อุดหนุนให้ทางโรงเรียน ทางอาเภอและอุดหนุน ให้กับการ
ไฟฟ้าและ อุดหนุนในส่วนต่างๆ รายละเอียด จะอยู่ในหน้า 1/60 ที่แจกให้กับ
ท่านสมาชิก ฯ ทุก ท่านแล้ว นะคะ ถ้าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ตรงไหนก็ให้สอบถามได้เลยค่ะ และดิฉันก็ขอนาเรียน ชี้แจงรายละเอียดเพียง
เท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
ประธานสภาฯ
ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆมาแล้ว
นั้นมีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนหรือไม่ ครับ
นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ ครับท่านประธาน พี่น้อง
เพื่อนสมาชิกฯ ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการต่างๆทุกส่วน ทุกฝ่าย วันนี้เป็น
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 คือเราได้มาประชุมวันนี้ เป็นวัน
สาคัญอย่างยิ่งนะครับ ซึ่งในวาระแรก เราก็จะได้อภิปรายแบบทั่วไปเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผมก็หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เมื่อผมได้ลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกแล้วและต่อไปก็คงจะมีสมาชิก
อี ก หลายท่ า นได้ อ ภิ ป รายนะครั บ และผมก็ ข ออนุ ญ าตอธิ ป ราย เรื่ อ งร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งท่านนายกก็ได้
ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว และที่ไปที่มาการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2563 และรายได้บางส่วนก็มาจากพี่น้ องประชาชนได้เสียภาษี
ให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และตามที่ ท่ า นนายกได้ ชี้ แ จงว่ า ได้ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,๕๐๐,๐๐๐ บาท และผมเองก็ได้มาเปรียบเทียบ
กับ ปี ง บประมาณ 2562 ได้ พิ จ ารณาแล้ วน ามาเปรี ย บเที ย บกั นนะครั บ
และวันนี้ผมเองก็ตอ้ งขออภิปรายสักเล็กน้อยครับ และในตอนนี้คณะผู้บริหารได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 เอาไว้ ๓2,๕๐๐,๐๐๐บาท
และผมก็ขออภิปรายเป็นบางส่วน คือ บางส่วนงานเท่านั้นนะครับ และผมเองก็
ตั้งข้อสังเกตดังนี้ คือในปี 2562 และปี 2563 อย่างเช่น หน่วยงานรักษาความ
สงบภายใน ผมดูแล้วคือประมาณจะลดลงนะครับ และแผนงานการศึกษาปีที่
แล้วตั้งเอาไว้ 4 แสนกว่าบาทพอมาปีนี้เพิ่มขึ้น ๑๐,๐00 กว่าบาท ขอให้ท่าน
สมาชิกดูตามไปพร้อมพร้อมกันนะครับและแผนงานสาธารณสุขจากเดิม ๑

-๑๑ล้านบาท และมาปีนี้ก็เพิ่มขึ้น และบางหน่วยงานผมอาจไม่อธิบายนะครับเพราะว่า

ดูแล้วก็มีความเหมาะสมอยู่และหน่วยงานที่ผมได้อภิปรายตรงนี้ คือ กระผมยังมี
ข้อสงสัยอยู่เพื่อที่จะได้รับฟังคาชี้แจงให้ชัดเจนนะครับ ต่อไปแผนงานสังคม
สงเคราะห์ดูแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและอีกเป็นของแผนงานเคหะชุมชนก็
เพิ่มขึ้นและแผนงานในส่วนของโยธามาปีนี้ลดลงผมก็ไม่ได้สงสัย แต่งานที่จะอยู่
กับพี่น้องประชาชนผมก็เห็นว่าเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวเอง จริงๆแล้วนะครับผม
อยากให้เพิ่มมากกว่านี้ครับและแผนงานงบกลางก็เพิ่มขึ้นมาและนี่คือตัวเลขที่ตัว
กระผมเองมี ข้ อ สงสั ย และผมได้ แ ยกมาน าเรี ย นสอบถามในแต่ ล ะส่ ว นและ
หน่ ว ยงานต่างๆผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหัวหน้าส่วนต่างๆก็คงเป็นธรรมดาที่
จะต้องทาหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์นะครับ และให้เหมาะสมมากที่สุดและอีกอย่าง
คือผมก็มีข้อสงสัยในส่วนของการคลังครับ ผมก็จะได้นาเรียนสอบถามนะครับ
อยู่หน้าที่ 13/60 นะครับ หัวหน้าส่วนการคลังครับ คือผมได้ดูแล้วนะครับว่า
มันเป็นงบประมาณที่ก้าวกระโดด มันเป็นเพราะอะไรครับและมีข้อสงสัยอีกข้อ
หนึ่งนะครับท่านประธานครับ ผมเองทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภามาเกือบจะ 6 ปี
แล้วนะครับผมพึ่งมาทราบว่าเครื่องถ่ายเอกสารเราต้องเช่าผมก็เลยแปลกใจอยู่
คือตอนนี้เราเช่าตกเดือนละประมาณ 3,000 บาท ผมเองก็คิดว่าแล้วทาไมเรา
จึ ง ไม่ จั ด ซื้ อ เองเพราะว่ า เราชอบเช่ า ก็ ต กเป็ น เงิ น หลายบาทอยู่ เ หมื อ นกั น
ผมว่าถ้าเราจะซือ้ เองจะดีกว่านะครับ เพราะว่าเครื่องถ่ายเอกสารเราต้องได้ใช้อยู่
ตลอดเวลา และนี่คือคาถามนะครับ ถ้าเกิดเสียหายแล้วใครเป็นคนซ่อมครับ
และในส่วนของการศึกษาก็มีคาถามอยู่หลายข้อและประเด็น ที่จะนามาเรียน
สอบถามคือ เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ
แต่ ส าหรั บ ตรงนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ บ อกว่ า จะไม่ ส นั บ สนุ น นะครั บ แต่ ผ มดู แ ล้ ว ว่ า
รายละเอียดตรงนี้ มันสั้นเกินไป และด้วยเหตุและผลส่ว นตัวกระผมเองตาม
วิสัยทัศน์แล้วผมก็มองเห็นความสาคัญของเด็กๆลูกหลานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในอนาคตแต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยคือรายละเอียดไม่มีและต่อไปดูหน้าที่ 23/6๐
เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์จะหาซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 ตัวและที่อยากถามคือ
จะไปติดที่ไหนบ้างครับ คุณครูคงให้คาตอบได้นะครับและต่อไปงานสาธารณสุข
คือในส่วนนี้ผมเองก็คงไม่มีข้อสงสัยเพราะได้ศึกษาและพิจารณาดูอย่างดีแล้ว
ครับหรือว่ามีสมาชิกท่านอื่นมีข้อสงสัยในส่วนนี้ก็ขอให้อภิปรายได้เลยนะครับ
แต่สาหรับผมคงไม่มขี ้อสงสัยอะไรและต่อไปส่วนโยธาในส่วนของกองช่างผมมีข้อ
สงสัยอยู่ตรงที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะครับ เพราะว่าทางของ
กองช่างได้เขียนเอาไว้เฉยๆ แต่ไม่ได้กาหนดว่าจะทาเส้นใดหรือทาไปตรงไหน
ไม่ทราบก็เลยมีข้อสงสัยและอยากสอบถามว่าจะทาตรงไหนกรุณาชี้แจงให้ทาง
สภาฯ ทราบด้วย และอีกข้อหนึ่งผมตกใจเมื่อได้อ่านศึกษาดูคือตั้งงบประมาณ
เอาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างเสาธง 1๕0,000 บาท ก็ไม่ทราบว่าแบบใด

-๑๒-

ประธานสภาฯ
นายสุข ปิดตาทะโย

ประธานสภาฯ
นางสาวรุง่ ราณี
สุวรรณเก

ไม่ทราบ ขอความกระจ่างด้วยครับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยชี้แจงด้วยและอีกส่วน
คือในส่วนของการศึกษาคือโครงการจัดหาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
จาปาศรีสัมพันธ์ผมก็ขอคาชี้แจงที่ชัดเจนด้วยในเรื่องนี้ ตามความคิดเห็นส่วนตัว
นะครับผมว่าถ้าไม่ชัดเจนคงไม่ผ่าน เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมาและต่อไป
ผมก็ขออภิปรายเป็นแบบภาพรวมในการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2563 คือไม่ว่าจะเป็นหลายๆหน่วยงาน ท่านประธาน
ครับสมมุติว่าเราอยากส่งผู้เข้าอบรมไปแต่ละโครงการ ซึ่งแต่ละกิจกรรมของ
หน่ ว ยงาน ผมมองดู แ ล้ ว ว่ า ถ้ า ให้ เ ฉพาะผู้ น าเข้ า ร่ ว มอบรมผมว่ า ไม่ ไ ด้ เ กิ ด
ประโยชน์กับประชาชนเลยครับ ผมว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ งบประมาณที่ตั้ง
เอาไว้ในส่วนนี้ผมว่าให้ไปเพิ่มในส่วนของการผลิตโดยตรงของประชาชนเลยครับ
ผมคิดว่ามันคงจะดีกว่าไปฝึกอบรมนะครับ และในโอกาสที่ผมได้อภิปรายใน
วันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับผมเองก็คงไม่มีอะไรมากนะครับและที่ผมได้
ชี้แนะทางฝ่ายคณะผู้บริหารเพื่อที่จะได้บริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิด
ผลดีต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปและผมก็ขอหยุดอภิปราย
ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม
นายสุข ปิดตาทะโย ส. อบต หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาว ครับผมก็ต้องขออนุญาตเอ่ย
นามท่านประเสริฐ บุญเบ้าและ ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ ท่านได้อภิปราย
ไปหมดแล้วนะครับ คือที่ผมขอถามคือมีท่านสมาชิกคนอื่น ๆ เหมือนของผมบ้าง
หรือไม่ คือผมหาแล้วหาอีกมันจะขาดไป 2 หน้านะครับ คือมันไม่มีจริงๆ มาดู
กับผมได้ มันไม่มีจริงๆนะครับ ผมก็คงมีแค่นี้ขอขอบคุณมากครับ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี กระผมก็ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาว
รุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าสานักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงดวน ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวนค่ะ
สาหรับรายละเอียดที่ท่านสมาชิกได้กล่าวในรายละเอียดของแต่ละแผนงาน
นะคะ โดยแต่ ล ะส่ ว นที่ ท่ า นสมาชิ ก มี ข้ อ สงสั ย จะให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานได้ ชี้ แ จง
รายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาทราบและสาหรับแผนงานรักษาความสงบคือ
สานักปลัดได้รับผิดชอบและขอนาเรียนให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบนะคะให้ดูหน้า
16 ในตรงนี้งบประมาณบางส่วนก็ลดลงนะคะ งบประมาณในส่วนตรงนี้และงบ
แผนงานในส่วนการคลัง จะมีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบต่อไปค่ะ และในส่วนการจัดเก็บภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน ก็
จะแยกกันนะคะ ขณะนี้แผนที่ภาษีที่จะจัดเก็บได้ดาเนินการอย่างอย่างไรและ

-๑๓-

ประธานสภาฯ
นางบุษราภรณ์
สุนทวงษ์

ประธานสภาฯ

เครื่องถ่ายเอกสารที่เราเช่าอยู่นะคะ ตกเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งถ้าจะซื้อใน
ส่วนงบประมาณเราไม่ได้ตั้งเอาไว้นะคะ เมื่อก่อนเราเคยมีเครื่องถ่ายเอกสาร
แต่ว่ามันคงใช้งานมานานแล้วตอนนี้ใช้ไม่ได้ เพราะชารุดใช้งานไม่ได้เลย แล้วก็มี
รายจ่ายเยอะมากคือทั้งซ่อมและยังได้ซื้อมาอีกเราต้องได้ใช้งบประมาณมาก
พอสมควร และมาคิดเปรียบเทียบดูแล้วเราเช่าเขามันก็ใช้งบประมาณน้อยกว่า
นะคะ ก็ขอนาเรียนให้ท่านสมาชิกทราบนะคะ ถ้าในอนาคตเรามีโอกาสหรือว่า
ยังไงแล้วเราอาจได้จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารใหม่มาใช้เองค่ะ และในส่วนกอง
การศึกษาสาหรับเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่องก็เป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ อ ให้ มี ก ารเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น นะคะ และในส่ ว นของเงิ น อุ ด หนุ น ไฟฟ้ า ในส่ ว น
รายละเอียดนี้ จะให้ทางฝ่ายกองช่างชี้แจงเพิ่มเติมในในจุดที่ได้มีการติดตั้งและ
ในส่วนของการจัดแข่งขันกีฬาจาปาศรีสัมพันธ์ก็จะให้ทางฝ่ายกองการศึกษาได้
ชี้แจงรายละเอียดนะคะ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายก็จะให้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้
ทราบและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ซึ่งเราเป็นหน่วยงานของรัฐก็ มีต้องเพิ่มองค์
ความรู้เพื่อไปพัฒนาต่อไป แล้วก็เป็นความคิดที่ดีมากค่ะและถ้าเราได้ประชาชน
เข้ า ร่ ว มก็ จ ะดี ม ากและก็ ข อขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก ที่ เ สนอแนะตรงนี้ ด้ ว ย
ผลประโยชน์ก็ที่เกิดกับประชาชนและชุมชนโดยตรงนะคะดิฉันก็ขอนาเรียนแบบ
ภาพรวมให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและจะให้แต่ละส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจง
และนาเรียนสมาชิกได้รับทราบนะคะ
กระผมก็ขอเชิญแต่ละส่วนการศึกษา ได้ชแี้ จงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉันนาง
บุษราภรณ์ สุนทวงษ์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ค่ะสาหรับในส่วนการศึกษาได้
ตั้งงบประมาณเอาไว้เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้ง 2 ศูนย์ฯนะคะและในส่วนที่จะซ่อมแซม คือ เป็นโครงหลังคาทั้ง 2 ศูนย์ฯนะ
คะซึ่งหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ได้มีการรั่วซึม เวลาฝนตกจะเกิด
ปั ญ หามากๆเลย และอี ก อย่ า งคื อ ได้ ตั้ ง งบประมาณเอาไว้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ จานวน 4 เครื่อง แบบแยกส่วน คือ ได้ให้ทางช่างไปวัดดูแล้ว
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.ของเรามีอยู่ 2 ห้องก็ให้จัดหาเครื่องปรับอากาศ
ทั้ง 2 ห้องคือห้องละ 2 เครื่องนะคะเพราะว่าเวลาอากาศร้อนมีปัญหามากๆเลย
ค่ะเพราะเด็กๆน่าสงสารมากเวลาอากาศร้อนมากๆ และต่อไปคือเรื่องการจัด
งานแข่งขันกีฬาจาปาศรีสัมพันธ์ คือ จะต้องมีภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยนะคะ
ถ้า ไม่ มีภ าคประชาชนเข้ าร่ วมด้ว ยก็ จะเกิ ด ปั ญหาดิฉั นก็ ขอนาเรี ยนชี้แ จงให้
สมาชิกทราบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
กระผมก็ขอเชิญแต่ละส่วนการคลัง ได้ชแี้ จงครับ

-๑๔-

นางสาวพรพิมล
เทพสุข

ประธานสภาฯ
นายเหรียญชัย
บุญพา

ประธานสภาฯ
นายสุข ปิดตาทะโย

ประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาว
พรพิ ม ล เทพสุ ข ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ช านาญงานค่ ะ
ดิฉันก็ขอนาเรียนชี้แจงเหตุและผลที่เช่าเครื่องถ่ายเอกสารนะคะ คือดูแล้วและ
เปรียบเทียบดูถือว่าเป็นการดีสาหรับเราพอสมควรนะคะ เพราะเมื่อเกิดปัญหา
อะไรขึ้นกับเราเขาก็รับผิดชอบให้เราทุกอย่าง และอีกอย่างงบประมาณเราก็ไม่ได้
ใช้มากเกินไปนะคะ ถ้าเกิดมีการชารุดเสียหายเขาก็ซ่อมให้ แล้วหมึกเขาก็หาให้
คือเขารับผิดชอบทุกอย่างก็ถือว่าเป็นผลดีสาหรับเราและอีกอย่างก็คือที่ตั้งเอาไว้
เรื่องจัดเก็บภาษีต่างๆก็จะได้ชัดเจนนะค่ะ
กระผมก็ขอเชิญแต่ละส่วนกองช่าง ได้ชแี้ จงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกบั ผมนายเหรียญชัย
บุ ญ พา ต าแหน่ ง วิ ศ วกรโยธา รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการกองช่ า งครั บ
สาหรับในส่วนของกองช่างที่ท่านสมาชิก ฯ สงสัยในการตั้งงบประมาณนะครับ
คือเรื่องงบอุดหนุนของไฟฟ้า ซึ่งตามข้อบัญญัติปี 2562 เราจะมีการขยายไฟฟ้า
และเราไม่ได้กาหนดจุดที่เราจะขยายนะครับและมาปีนี้เราก็ไม่ได้กาหนดว่าจะทา
จุดไหน ผมขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบนะครับ คือเราไม่ได้ระบุว่าจะทาจุดไหนก็
เพราะว่า จะให้ท างไฟฟ้าเขามาประมาณการเลยนะครับ และเราได้ตั้งเอาไว้
หมู่บ้านละสองแสนบาทเลย และมันจะเป็นผลดีตอ่ เรานะครับและอีกเรื่องครับคือ
การสร้างเสาธงที่หน้า อบต. หรือผมได้ดูแล้วว่ามันต้องได้ใช้งบประมาณค่อนข้าง
เยอะพอสมควรอยู่นะครับและที่ผมได้ไปดูและได้เปรียบเทียบดูแล้วในการทา
โครงสร้างและได้มาประมาณการเอาไว้ 1๕๐,000 บาทผมก็ขอนาเรียนท่าน
สมาชิกเพียงแค่นี้นะครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติกระผมนาย
สุข ปิดตาทะโย ส. อบต หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาว ครับผม ก็ขออนุญาตนาเรียนสัก
เล็กน้อย ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2
ศูนย์ครับ และจะมีเครื่องปรับอากาศเอาไว้ใช้ ผมก็รู้สึกดีใจเพราะอากาศร้อนมาก
ผมว่าน่ าสงสารเด็กๆนะครับและถ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เครื่องปรับอากาศ
แล้ว ต่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวก็ให้มีเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับ คือ
ลูกหลานจะได้อยู่อย่างสบาย และมีอากาศดีๆ และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานจะได้
ดีใจ ครับ ขอบคุณมากครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน ได้ศึกษาดูรายละเอียด
และได้อภิปรายทั่วไปมาพอสมควรแล้ว และต่อไปผมก็จะขอมติที่ประชุมจากสภา
ฯ อั น ทรงเกี ย รติ แ ห่ ง นี้ ว่ า จะรั บ หลั ก การหรื อ ไม่ รั บ หลั ก การร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 256๓ ผมขอมติครับ

-๑๕-

มติที่ประชุม
ประธานสภา

รับหลักการเป็นเอกฉันท์
ต่อไปจะให้สมาชิกฯเสนอว่าจะใช้คณะกรรมการแปรญัตติจานวนกี่คนระหว่าง 3
คน ถึง 7 คนขอให้เสนอครับ
นายสาเรียง จันวงสา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
สาเรียง จันวงสา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านคาแก้ว ผมขอเสนอว่าให้ใช้คณะกรรมการ
แปรญัตติ 3 คนครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางสมร ปินะถา

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสมร ปินะถา
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ บ้านโคกยาว ขอรับรอง

นางสาวเมย อนุศิริ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว
เมย อนุศิริ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยางน้อย ขอรับรองค่ะ
มีสมาชิกฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี ถือว่าสภาฯมีมติเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 คน ครับ
ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 คนโดยเริ่มเสนอคนที่ 1
ก่อนครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิก ฯผู้ทรงเกียรติกระผมนาย
นายประดิ ษฐ์ ปั จ จัย โคถา ส.อบต.หมู่ 4 บ้า นหนองจิ ก ขอเสนอนาย
สุเพ็น ปิดตาทานัง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ
ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯที่ เ คารพท่ า นสมาชิ ก ฯผู้ ท รงเกี ย รติ ดิ ฉั น นาง
ประภาวดี ธรรมกุล ส.อบต.หมู่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ขอรับรองค่ะ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิก ฯผู้ทรงเกียรติดิฉันนางอรทัย
ปินะกัง ส.อบต.หมู่ ๙ บ้านโคกยาว ขอรับรองค่ะ
มีสมาชิกฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีถือว่าสภาฯมีมติเห็นชอบให้นายสุเพ็น ปิดตาทานัง เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 1 ครับ
ต่อไปขอให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติกระผมนายสมพร
ปั ต ตายะโส ส.อบต.หมู่ ๖บ้ า นนาฝาย ขอเสนอนางไพฑู ร ย์ ศรี คู ณ เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ
ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
สุเพ็น ปิดตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ขอรับรอง

ประธานสภาฯ

นายประดิษฐ์
ปัจจัยโคถา
ประธานสภาฯ
นางประภาวดี
ธรรมกุล
นางอรทัย ปินะกัง
ประธานสภาฯ

นายสมพร
ปัตตายะโส
ประธานสภาฯ
สุเพ็น ปิดตาทานัง

๑๖-

นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติกระผมนายสุข
ปิดตาทะโย ส.อบต.หมู่ 5 บ้านโคกยาวขอรับรองครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีถือว่าสภาฯมีมติเห็นชอบให้นางไพฑูรย์ ศรีคูณ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ ๒ ครับ
ต่อไปขอให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ
นางประภาวดี
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯที่ เ คารพท่ า นสมาชิ ก ฯผู้ ท รงเกี ย รติ ดิ ฉั น
ธรรมกุล
นางประภาวดี ธรรมกุล ส.อบต.หมู่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ขอเสนอนางอรทัย
ปินะกัง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางไพฑูรย์ ศรีคูณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางไพฑูรย์
ศรีคูณ ส.อบต.หมู่ ๑ บ้านแดงโพง ขอรับรองค่ะ
นายสิทธชัย ปินะสา กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิก ฯผู้ทรงเกียรติกระผมนาย
สิทธิชัย ปินะสา ส.อบต.หมู่ ๘ บ้านคาแก้ว ขอรับรองครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีถือว่าสภาฯมีมติเห็นชอบให้นางอรทัย ปินะกัง เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 3 ครับ
เมื่ อ ได้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ 256๓ ครบ 3 คนแล้ว ต่อไปจะเป็นการกาหนดระยะเวลายื่น คา
แปรญัตติและระยะเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จ ขอให้สมาชิกฯเสนอครับ
นายสาเรียง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิก ฯผู้ทรงเกียรติครับผมนายสา
จันวงสา
เรียง จันวงสา ส.อบต.หมู่ 8 บ้านคาแก้ว ผมขอเสนอระยะเวลาในการยื่นคาแปร
ญัตติ เริ่มจากเลิกประชุมแล้วในวัน ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม
256๒ โดยมีกาหนดดังนี้
วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา 15.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
วันที่ 3 สิงหาคม 25๖๒ เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๐8.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
และพิจารณาให้แล้วเสร็จวันที่ ๗ สิงหาคม 256๒ ครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง 2 คนครับ

-17นายสมพร ปัตตายะโส กราบเรีย นท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิก ฯผู้ทรงเกียรติกระผมนายสมพร
ปัตตายะโส ส.อบต. หมู่ 6 บ้านนาฝาย ขอรับรองครับ
นายสุนนท์ มากสิงห์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิก ฯผู้ทรงเกียรติกระผมนายสุนนท์
มากสิงห์ ส.อบต. หมู่ ๑ บ้านแดงโพง ขอรับรองครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกฯ มีมติเห็นชอบให้รับคาแปรญัตติในวันที่
วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา 15.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
วันที่ 3 สิงหาคม 25๖๒ เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๐8.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
และพิจารณาให้แล้วเสร็จวันที่ ๗ สิงหาคม 256๒ ครับ
ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรหรือไม่ครับ
นายสุเพ็น
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ปิดตาทานัง
สุเพ็น ปิดตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ผมมีเรื่องที่จะสอบถาม
คือเรื่องการซ่อมแซมถนนของหมู่ที่ 2 ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทาอะไรเลย ผมขอให้รีบ
ดาเนินการด้วย ซึ่งมันมีความจาเป็นมากกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเพราะ
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ และเป็นอันตรายครับขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรหรือไม่ครับ
นายจาเนียร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิก ฯผู้ทรงเกียรติครับผมนาย
สัมพันธพงษ์
จาเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต.หมู่ ๔ บ้านหนองจิก ครับ ท่านประธาน กระผมก็
มีเรื่องถามไปถึงงานโครงการที่ได้ มีการกันเงินเอาไว้เมื่อปี 2561-2562 ไปถึง
ไหนแล้วครับ เพราะตั้งแต่ปี 2561 ก็ยังไม่ได้ทาเลย คือถนนของหมู่ที่ 4 ก็ยัง
ไม่ได้ทาเลย และของหมู่อื่นๆด้วยก็น่าเห็นใจครับ เพราะเจ้าหน้าที่ก็มีคนเดียวแต่
ก็ขอให้ทาให้ด้วยนะครับผมก็มีเรื่องจะสอบถามเพียงเท่านี้ครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรหรือไม่ครับ
นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ ครับท่านประธาน ผมขอ
อนุญาตในวาระอื่นๆ คงไม่ใช้เวลานานผมขออนุญาตฝากไปถึงคณะผู้บริหารด้วย
คือผมได้ทาหนังสือเข้ามาถึงท่านนายกเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ไปตัดต้นไม้ที่
หมู่บ้านนาเจริญด้วยและนานมาแล้วและผมจึงได้เข้ามาติดต่อประสานงานอีกก็ได้

-๑๘-

ประธานสภาฯ
นางสาวรุ่งราณี
สุวรรณเก

คาตอบว่าตัดไม่ได้เพราะว่ามันต้นใหญ่มาก คือผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเป็น
เพราะเหตุใดครับ แต่บังเอิญพอเรือ่ งไปถึงฝ่ายผู้นาชุมชน จึงมาตัดได้มันเป็นยังไง
ครับเพราะจริงๆแล้วผมเองก็ได้ประสานไปแล้วผมว่าไม่น่าจะถึงทางฝ่ายปกครอง
เลยนะครับทาไม เราถึงตัดเองไม่ได้ครับ เพราะเมื่อเช้าทางผู้ใหญ่ได้แจ้งมาก็เลย
เป็นประเด็นที่ผมต้องได้อภิปรายในวาระอื่นๆเพราะว่าผมมีความสงสัยในตรงนี้
ครับ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีผมก็ขอเชิญนายกชีแ้ จงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาวรุ่ง
ราณี สุวรรณเก หัวหน้าสานักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงดวน ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวนค่ะสาหรับ
โครงการที่ท่านสมาชิกได้นาเรียนสอบถาม คือโครงการที่ได้กันเงินเอาไว้ ได้แก่
โครงการ คสล.ของหมู่ที่ 4 และ คสล. ของหมู่ที่ 3 ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้กันเงิน
เอาไว้ตั้งแต่ปี 2561 และได้ประเมินเรียบร้อยแล้วและคงจะได้ดาเนินการให้
เสร็จในปีนี้ และโครงการกันเงินก่อสร้างถนนคสลของหมู่ที่ ๓ คณะกรรมการ
ได้ประชุมหาผู้รับจ้าง ประมาณการไม่เกิน 2 เดือนก็จะได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ และทางของฝ่ายกองช่าง คือถนนหินคลุก ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างประมาณการ
และหาผู้รับจ้างและมอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการค่ะ อีกไม่นานนะคะและ
ตอนนี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ ก็ได้ทาหน้าที่เพื่อให้เร็วที่สุดค่ะ และอีกโครงการหนึ่งคือ
ถนนดินยกระดับของหมู่ที่ 7 ก็เรียบร้อยแล้วและ บล็อคคอนเวิร์สก็อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างอยู่นะคะ และกรณีที่ท่านสมาชิกได้เรียนว่าถ้ามีหนังสือขอความ
ช่วยเหลือหรือหนังสือร้องเรียนมา ในส่วนตรงนี้ก็จะได้นาข้อเสนอแนะมาปฏิบัติ
อย่ า งเหมาะสมและรวดเร็ ว ที่ สุ ด และก็ เ พิ่ ง รู้ เ หมื อ นกั น ค่ ะ ว่ า มี ท่ า นสมาชิ ก
ทาหนังสือแจ้งมายังอบต. แต่อย่างไรก็ตามหากเราไม่สามารถทาได้เราก็ต้องแจ้ง
ไปยังส่วนอื่นที่มีความรับผิดชอบดาเนินการ คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ใน
ตรงนี้และให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะ และในส่วนงาน
กองช่างและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายทุกๆส่วนก็มีส่วนเกี่ยวข้องและจะได้นาไปแก้ไขใน
ส่วนที่บกพร่องต่อไปค่ะ และในกรณีการซ่อมแซมถนนของหมู่ที่ 2 นะคะก็จะได้
กาชับทางกองช่างให้นะคะและไม่ใช่เฉพาะถนนที่ชารุดของหมู่ที่ 2 เท่านั้นคือ
ทุกๆหมู่บ้านที่มีปัญหานะคะก็จะได้แก้ไขปัญหาให้ทุกๆหมู่บ้านค่ะ และเบื้องต้นก็
ขอแจ้งนะคะ คือใกล้จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วและจะได้ช่วยกันปลูก
ต้นไม้ร่วมกัน ซึ่งทางอบต.ได้ประสานกับท่านประธานสภาแล้วในเรื่องสถานที่
ทีจ่ ะทาการปลูกต้นไม้และทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมต้นไม้ที่จะปลูกแล้วจึง
ขอความร่วมมือมายังทานสมาชิก ช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระบรมราชาชินีนาถ ที่บ้านนาฝาย โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

-๑๙ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกๆท่านและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกันและด้วยความเรียบร้อยผมขอขอบคุณ
ทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วยขอบคุณครับ
ผมขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา

1๒.00 น.

(ลงชื่อ)

ประเสริฐ รุ่งเรือง
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายประเสริฐ รุ่งเรือง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน

(ลงชื่อ)

ประภาวดี ธรรมกุล ผู้ตรวจฯ
(นางประภาวดี ธรรมกุล)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)

สุข
ปิดตาทะโย ผู้ตรวจฯ
(นายสุข ปิดตาทะโย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)

สาเรียง จันวงสา ผู้ตรวจฯ
(นายสาเรียง จันวงสา)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
- รับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
- มติเอกฉันท์
(ลงชื่อ) บุญอนันต์ คุ้มไพทูรย์
(นายบุญอนันต์ คุ้มไพทูรย์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน

