
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี   ๒๕6๒ 

วันท่ี   ๑๕   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

………………………………………………………………. 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายบุญอนันต์     คุ้มไพทูรย์ ประธานสภา  อบต. บุญอนันต์  คุ้มไพทูรย์   

2. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง รองประธานสภา  อบต. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง 

3. นายประเสริฐ  รุ่งเรือง เลขานุการสภา ประเสริฐ  รุ่งเรือง 

4. นางไพฑูรย์  ศรีคูณ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๑ ไพฑูรย์  ศรีคูณ 

5. นายสุนนท์  มากสิงห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๑ สุนนท์  มากสิงห์ 

6. นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๒ สุเพ็น  ปิดตาทานัง 

7. นางประภาวดี  ธรรมกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๒ ประภาวดี  ธรรมกุล 

8. นางสาวเมย  อนุศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี   ๓ เมย  อนุศิริ 

9. นายจ าเนียร    สัมพันธพงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๔ จ าเนียร สัมพันธพงษ์ 

10. นายประดิษฐ  ปัจจัยโคถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๔ ประดิษฐ  ปัจจัยโคถา 

11. นายสุข   ปิดตาทะโย สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๕ สุข  ปิดตาทะโย 

12. นายสมพร    ปัตตายะโส สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๖ สมพร  ปัตตายะโส 

13. นายบุญหลั่น    วรรณวิจิตร สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๗ บุญหลั่น   วรรณวิจิตร 

14. นายวิเชียร  ประกอบมิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๗ วิเชียร  ประกอบมิตร 

15. นายสิทธิชัย  ปินะสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๘ สิทธิชัย  ปินะสา 

16. นายส าเรียง  จันวงสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  8 ส าเรียง จันวงสา 

17. นางสมร  ปินะถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๙ สมร  ปินะถา 

18. นางอรทัย  ปินะกัง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๙ อรทัย  ปินะกัง 

๑๙. นายประเสริฐ   บุญเบ้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๑๐ ประเสริฐ   บุญเบ้า 

ผู้ไม่มาประชุม 

             - ไม่มี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด  
รักษาราชการแทน ปลัดอบต.  
ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต. 

รุ่งราณี  สุวรรณเก 

๒. นางสาวปฏิญญา เทพวงศ์ นักพัฒนาชุมชน ปฏิญญา เทพวงศ์ 
๓. นายเหรียญชัย  บุญพา วิศวกรโยธา เหรียญชัย  บุญพา 
๔. นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม นักวิชาการศึกษา มานิตย์  จอมศรีกะยอม 
๕. นางสาวกฤษณา  ปินะสา เจ้าพนักงานจัดเก็บ กฤษณา ปินะสา 
๖. นางสาวกิ่งกาญจน์ ภาชนะ

วรรณ์ 
นิติกร กิ่งกาญจน ์ภาชนะวรรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐   น. 

เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวน   

บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน     
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป ครับ 

ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลดงดวน   

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยท่ี  
๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. 256๒ วันท่ี ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๒  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนและเจ้าหน้าท่ีทุก 

ท่านท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกป่าท่ีบ้านนาฝาย ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวำระที่ ๒   เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม 256๒ 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี 1 เมื่อ 
วันท่ี ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๒  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขตรงไหนหรือไม่ครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ผม 
นายประเสริฐบุญเบ้า ส.อบต.หมู่ 10 บ้านนาเจริญ ท่านประธานครับ ผม 
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 ขออนุญาตนะครับ คือ คือการบันทึกรายงานการประชุมข้อความท่ีผมได้

อภิปรายคือในส่วนของแผนงานการศึกษาปีท่ีแล้วตั้งเอาไว้ ๔๐๐,๐๐๐ 
กว่าบาทพอมาปีนี้เพิ่มขึ้น 200 กว่าบาทและผมก็ขอแก้ไขครับไม่ใช่ 200 
นะครับคือผมขอแก้ไขให้เป็น 10,000 บาทคือไม่ใช่ 200 ครับ และอีก
ส่วนหนึ่งคือส่วนสาธารณสุขคือไม่ได้รวมกันนะครับจะอยู่คนละส่วนเลย
นะครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตรงไหนหรือไม่ครับ 

นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนาย
จ าเนียร  สัมพันธพงษ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจิก ครับ ผมขอให้แก้ไข
รายงานการประชุม คือชื่อผมนะครับไม่ใช่ จ าเนียน ไม่ใช่นะครับคือ
จ าเนียร สะกดด้วยตัวอักษรคือ ร (รอเรือ) นะครับขอบคุณครับ 

นายเหรียญชัย บุญผา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติกับผมนาย
เหรียญชัย บุญผา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง
ครับ คือ ตามรายงานการประชุมครับผมขออนุญาตแก้ไขนะครับข้อความ
ท่ีผมได้ชี้แจงรายละเอียดขอแก้ไขตัวเลขนะครับไม่ใช่ 1๘0,000 บาทนะ
ครับขอแก้ไขเป็น 1๕0,000 บาทขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตรงไหนหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี  
ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานประชุมครั้งท่ีผ่านมา ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระที่  3 เร่ืองกระทู้ถำม 
- ไม่มี 

ระเบียบวำระที่  4 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณงบประมำณ ๒๕๖๓ วำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตต ิ
(เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำฯแต่งตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ) 

ประธานสภาฯ ระเยียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงประกอบรายงานและบันทึก
ความเห็นครับ 

นางอรทัย  ปินะกัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางอรทัย  ปินะกัง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับมอบหมาย
จากประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯให้มาชี้แจงประกอบรายงาน       
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ได้ประชุมและลงมติเมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม   
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 ๒๕๖๒ ดังนี้ ค่ะ 
๑. มีสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดงดวน ยื่นค ำแปรญัตติ 
จ ำนวน  ๒  คนดังนี ้
 ๑. นายประเสริฐ  บุญเบ้า  ส.อบต. ม. ๑๐ และ ๒. นายส าเรียง 
จันวงษา ส.อบต.ม.๘  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็น
ค าแปรญัตติ ท่ี ยื่ นภายในก าหนดเวลา  และเป็น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงมีมติให้มีการแปรญัตติตามท่ีเสนอขอแปร
ญัตติ ดังนี้ 
๒. คณะกรรมกำรแปรญัตติเชิญผู้ยื่นค ำแปรญัตติชี้แจงดังนี้ 
 ๒.๑ นำยประเสริฐ บุญเบ้ำ ช้ีแจงว่ำ 
 ๑) หน้า ๕๐/๖๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ขนาดความสูง ๑๒ เมตร ตั้ งไว้ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท  ให้คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
 ๒) หน้า ๔๖/๖๐ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอตัดทั้งหมด   
๒.๒ นำยส ำเรียง จันวงสำ ชี้แจงว่ำ 
 ๑) หน้า ๔/๖๐ งานบริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าจัดหา
หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐  บาท ขอตัดทั้งหมด   
         ๒) หน้า ๑๓/๖๐ งานบริหารงานคลัง  ค่าใช้สอย ค่าจัดท าแผนท่ี
ภาษี ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ขอปรับลด คงเหลือ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๓. คณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมปรึกษำหำรือและเชิญผู้แปรญัตติ นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงดวนและผู้เกี่ยวข้องมำช้ีแจงแล้วมีมติดังนี้ 
 ๓.๑ ค ำแปรญัตติของนำยประเสริฐ  บุญเบ้ำ  
 ๑) มติคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่เห็นด้วยกับค าแปรญัตติข้อ ๑ 
กล่าวคือให้ถือตามร่างเดิมท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนเสนอ 
เป็นเอกฉันท์ 
 นายประเสริฐ  บุญเบ้า ผู้เสนอค าแปรญัตติสงวนค าแปรในข้อ ๑ 
         ๒) มติคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นด้วยกับค าแปรญัตติข้อ ๒ 
กล่าวคือให้ถือตามร่างเดิมท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนเสนอ 
เป็นเอกฉันท์ 
         นายประเสริฐ  บุญเบ้า ผู้เสนอค าแปรญัตติไม่สงวนค าแปรในข้อ ๒ 
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  ๓.๒ ค ำแปรญัตติของนำยส ำเรียง จันวงสำ 
 ๑) มติคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นด้วยกับค าแปรญัตติข้อ ๑ 
กล่าวคือให้ถือตามร่างเดิมท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนเสนอ 
เป็นเอกฉันท์ 
         นายส าเรียง จันวงสา ผู้เสนอค าแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติข้อ๑ 
 ๒) มติคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นด้วยกับค าแปรญัตติข้อ ๒ 
กล่าวคือให้ถือตามร่างเดิมท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนเสนอ 
เป็นเอกฉันท์ 
 นายส าเรียง จันวงสา ผู้เสนอค าแปรญัตติไม่สงวนค าแปรญัตติข้อ ๒ 
๔. นอกจำกที่มีผู้ยื่นค ำแปรญัตติ  คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ มีมติให้ถือ
ตำมร่ำงเดิมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงดวนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยเกี่ยวกับ 
รายงาน หรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอเชิญคุณประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ ท่ีสงวนค าแปร 
ญัตติ ชี้แจง โดยให้ชี้แจงเป็นข้อครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ผมนาย 
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่10 บ้านนาเจริญ ท่านประธานฯ พ่ีน้องเพ่ือน 
สมาชิกฯ ทุกๆท่าน ครับ ตามท่ีผมได้สงวนค าแปรญัตติ ข้อ ๑ ไว้ คือใน
ส่วนของการก่อสร้างเสาธงท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ซึ่งได้ตั้ง
งบประมาณเอาไว้ 1๕0,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) และผมเองก็
ขอปรับลด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ให้คงเหลือ 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาท) และผมได้สงวนค าแปรญัตติไว้ และวันนี้ผมขอชี้แจงอีกครั้ง
หนึ่งนะครับในหลักการและเหตุผล  ด้วยวันนี้ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจง
รายละเอียดโครงการเอาไว้ว่างบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ 1๕0,000 บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) และทางฝ่าย ผอ.กองช่างก็ได้ชี้แจงว่างบประมาณ
ดังกล่าวได้ตั้งเผื่อเอาไว้  แต่ก็สามารถปรับลดลงได้ไม่มากถ้าให้เหลือ
ประมาณ 1๒0,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ก็สามารถลดลงได้   
แต่ตามเอกสารคือตัวเลขคงจะลดลงตามค าพูดคงไม่ได้เพราะตามเอกสาร  
ท่ีผมได้ยื่นขอแปรญัตติ คือผมขอปรับลด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) 
และตามเหตุผลและผมก็ได้อธิปรายว่า รายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลของเรามันก็มีไม่เยอะ ผมก็เลยขอปรับลดลงตามความเหมาะสมกับ
รายได้ของ  อบต.เรา และผมก็คิดว่าราคาของท่ีมีอยู่มันก็ไม่ตายตัว และคง
สามารถเลือกได้ ว่าจะเอาในราคาใดก็ได้ ผมจึงคิดว่าถ้ารายได้ของอบตของ
เราไม่มีมากเราก็หาเสาธงท่ีเหมาะสมก็คงได้นะครับจะได้ดูแล้วเกิดความ  
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สมดุลและความเหมาะสมกับรายได้ของอบต. นะครับและนี่ก็คือหลักการ
และเหตุผลท่ีกับผมขอยื่นค าแปลญัตติขอปรับลดลงครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางคัดค้านอีก หรือไม่ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 

นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม
นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจิก ครับ  ผมเห็นด้วย
กับผู้แปรญัตติขอปรับลดลงเหลือ 1๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) เหตุผล
ท่ีผมเห็นด้วย คือ ผมว่าเสาธงคงเหมาะสมแล้วนะครับ ในราคา 100,000
บาท (หนึ่งแสนบาท)  และผมเห็นด้วยกับท่านประเสริฐ บุญเป้า ท่ีขอปรับ
ลดลงครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางคัดค้านอีก หรือไม่ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 

นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม
นายสุข ปิดตาทะโย ส.อบต. หมู่ท่ี 5 บ้านโคกยาว ครับ กระผมคิดว่าตั้ง
เอาไว้ 1๕๐,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ผมว่ามันเยอะเกินไปและ
เพราะว่าถ้าตั้งเอาไว้ในราคา 100,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) คงพอดีผมก็
เห็นด้วยกับท่านประเสริฐ  บุญเบ้า ครับ ก็ต้องขออนุญาตท่ีจะเอ่ยนามท่าน
และผมก็สนับสนุนท่านประเสริฐ บุญเบ้า ท่ีขอปรับลดเหลือ 1๐0,000 
บาท (หนึ่งแสนบาท) ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางคัดค้านอีก หรือไม่ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอนายก ชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะ ขอน าเรียนชี้แจงโครงการก่อสร้างเสาธง  ราคา 
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) การก่อสร้างเสาธงท่ีหน้าอาคาร
อบต.ของเราคือตอนนี้เรายังไม่มีเสาธงเลยนะคะ คือเสาธงก็เป็นการ
แสดงออกการออกถึงความจงรักภักดีนะคะ และเสาธงท่ีเราจะสร้างคือเป็น
แบบเสาเดี่ยว ไม่มีข้อต่อตัวต่อ และในส่วนของรายละเอียดต่างๆคงจะให้
ทางฝ่าย ผอ. กองช่างได้แจงและงบประมาณท่ีเราได้ตั้งเอาไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ก็คือมาจากการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต. เราและรายได้จากภาครัฐท่ีจัดสรรมาให้เราและรายได้
ประจ าจากภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะ รายละเอียดต่างๆก็จะให้ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อค่ะ 
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นายเหรียญชัย บุญพา กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายเหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง
ครับ กระผมขอน าเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายก นะครับ คือเรื่องเสาธง
ของเราจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับ คือเสาธงสูง 12 เมตรจะไม่มีรอยต่อเลย
จะเป็นช่วงเดียวเลย 12 เมตร และก็จะส่งมาจากกรุงเทพฯ นะครับและ
ส่วนฐานท่ีจะรองรับก็ต้องให้สมบูรณ์ตามแบบ และท่ีผมได้น าเรียนชี้แจงผม
ก็ได้ประมาณกลางเอาไว้แล้ว และราคาก็สามารถปรับลดได้นะครับและ
ยังไงถ้างบประมาณตรงนี้ถ้าไม่พอก็ต้องเอาจากส่วนอื่นมาเพิ่มแล้วมันจะไป
กระทบกับส่วนอื่นครับคือไม่อยากให้เกิดปัญหา จึงได้ตั้งเผื่อราคาเอาไว้
เพราะราคาของมันไม่คงที่นะครับก็ขอน าเรียนชี้แจงเพียงแค่นี้ก่อนครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยอะไรอีก หรือไม่ ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภา ฯ อันทรงเกียรติ ลงมติค าแปรญัตติ ข้อท่ี ๑     
ข้อย่อยท่ี ๑) หน้า ๕๐/๖๐ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งบก่อสร้าง 
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ลงมติว่า เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่ีให้ถือตามร่างเดิมท่ีนายกฯ เสนอ หรือ เห็น
ด้วยกับค าแปรญัตติของคุณประเสริฐ บุญเบ้า ท่ีขอปรับลดลง ๕๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าหมื่นบาท) ให้คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ผมขอมติ 
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ       ๑๒    เสียง 
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติของคุณประเสริฐ บุญเบ้า           ๕    เสียง 
งดออกเสียง                                                       ๒    เสียง 

ประธานสภาฯ ผมขอเชิญนายส าเรียง จันวงสา ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ บ้านค าแก้ว ท่ีสงวนค าแปร 
ญัตติ ชี้แจง โดยให้ชี้แจงเป็นข้อครับ 

นายส าเรียง จันวงสา กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายส าเรียง จันวงสา ส.อบต. หมู่ท่ี 8 บ้านค าแก้ว ครับ ท่าน
ประธานครับตามท่ีกระผมได้ขอสงวนค าแปรญัตติไว้  คือ ค่าจัดหา
หนังสือพิมพ์วารสารต่างๆ ตั้งเอาไว้ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท) ขอตัด
ท้ังหมด ด้วยเหตุผลคือ พี่น้องประชาชนตามท่ีผมได้ตั้งข้อสังเกตดูนะครับ
ผมว่าพี่น้องประชาชนไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยนะครับ และตรงนี้ก็ได้
ตั้งงบประมาณเอาไว้ตั้ง 9๐,000 บาท (เก้าหมื่นบาท)  ผมจึงเห็นว่ายังไม่
จ าเป็นตรงนี้กับผมเลยขอตัดหมดเลยแต่ส าหรับสมาชิกจะเอายังไงก็แล้วแต่
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางคัดค้านอีก หรือไม่ ครับ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 
นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม

นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจิก ครับ  กระผมเอง
ก็เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติครับ เหตุผลท่ีกระผมเห็นด้วย เพราะว่า ผมก็
สังเกตดูว่าไม่มีใครมาอ่านหนังสือพิมพ์แล้วและหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีคน
มารับเอาไปอ่านเลย คือตามท่ีผมสังเกตนะครับ ผมก็ขอสนับสนุนผู้แปร
ญัตติครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางคัดค้านอีก หรือไม่ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 

นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม
นายสุข ปิดตาทะโย ส.อบต. หมู่ท่ี 5 บ้านโคกยาว ครับ กล่าวคือ ท่ีท่าน   
ส าเรียง จันวงสา ก็ต้องขออนุญาตท่ีเอ่ยนามท่าน กระผมเองก็ขอคัดค้าน  
และผมขอยกตัวอย่างเช่นหมู่ท่ี 5 บ้านหมู่บ้านของผมเองครับ คือมีผู้สนใจ
ท่ีจะมาอ่านหนังสือพิมพ์ มีมากอยู่เหมือนกันนะครับและกระผมมีข้อดีคือ
ว่า มีผู้สนใจเยอะและอยู่ท่ีหมู่ท่ี 5 ก็มีประชาชนก็มีคนสนใจอยู่พอสมควร
เหตุผลผมว่าถ้าเป็นการขอปรับลดคงได้ แต่ถ้าตัดออกท้ังหมดเลยคงไม่ได้
หรอกครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางคัดค้านอีก หรือไม่ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 

นางประภาวดี ธรรมกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติดิฉันนาง
ประภาวดีธรรมกุล ส.อบต.หมู่ 2 บ้านหนองบัวน้อย ค่ะ ดิฉันก็ขอให้ตัด
ออกหมดเลยและขอสนับสนุนท่านส าเรียง จันวงสา ก็ขออนุญาตท่ีจะเอ่ย
นามท่านนะคะ  และตามท่ีมองดูแล้วทุกๆหมู่บ้านคือดิฉันเห็นว่าไม่ค่อยมี
ความจ าเป็นเลยนะคะ คือดิฉันว่าเอางบประมาณในส่วนนี้ ไปใช้ใน
งบประมาณส่วนอื่นดีกว่า คือดิฉันอยากเสนอว่าให้ท าธนาคารน้ าใต้ดินนะ
คะคือมันจะได้ผลมากส าหรับโครงการนี้นะคะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางคัดค้านอีก หรือไม่ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ผมนาย 
ประเสริฐบุญเบ้า ส.อบต.หมู่ 10 บ้านนาเจริญ ครับ ถ้ามองในภาพรวมเงิน
จ านวน 9๐,000 บาท (เก้าหมื่นบาท) มันเป็นนิดเดียวและถ้าดูไปอีกอย่าง
ก็เป็นงบประมาณไม่ใช่น้อย และผมว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้น
แล้วครับคือปัญหาท่ีอ่านหนังสือพิมพ์เรายังไม่มีเลย หรือว่า จะเอาไปไว้
ตามศูนย์มันก็เลยไม่เป็นท่ีเป็นทางเท่าไหร่ และอีกประเด็นเกี่ยวกับ 

 
 



-๙- 
 

 เทคโนโลยีนะครับ และท่านสุข ปิดตาทะโย ผมก็ขออนุญาตท่ีเอ่ยนามท่าน 
คือท่านว่าลูกหลานได้ใช้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ และได้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
ครับและผมเองก็ขออนุญาตตรงนี้  คือหนังสือพิมพ์ผมก็ไม่เห็นว่ามีความ
จ าเป็นเลยและผมว่าในตัวเลือก คือ ไม่มีตัวเลือกท่ีจะขอปรับลด มีเฉพาะ
ตัดออกท้ังหมดครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะเห็นสมควรว่ายังไง นะครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางคัดค้านอีก หรือไม่ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอนายก ชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะ ส าหรับงบประมาณหมวดค่าใช้สอยหนังสือพิมพ์วารสาร
ต่างๆงบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท) งบประมาณท่ีเราตั้ง
เอาไว้ตรงนี้ คือเราจัดหาหนังสือพิมพ์วารสารให้กับทุกๆ หมู่บ้านนะคะ 
และตามท่ีท่านสมาชิกฯ ได้ เสนอแปรญัตติขอตัดออกท้ังหมดและ
หนังสือพิมพ์ วารสาร ถ้าคิดเป็นเงินก็ตกไปเดือนละ ประมาณ 6,000 
บาท (หกพันบาท) และถ้าเราจะสังเกต สักนิดนะคะ คือแต่ละส านักงาน
หน่วยงานของราชการ หรือตามสถานท่ีๆไว้ส าหรับบริการประชาชน        
ก็ต้องมีหนังสือพิมพ์ วารสาร อยู่ทุกแห่ง และมองดูแล้วตรงนี้ก็เลยอยากจะ
กระจายไปตามหมู่บ้ านและท่ีท่านสมาชิกพูดถึ งก็คือต้องมี ท่ีอ่ าน
หนังสือพิมพ์ตามหมู่บ้าน และตรงนี้มีมากๆ เลยนะคะ คือในอนาคต
ข้างหน้าก็ต้องตั้งงบประมาณตรงนี้เอาไว้ คือให้มีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ตาม
หมู่บ้าน และในยุคนี้คือยุคเทคโนโลยีและบางคนและอีกหลายๆคนเขา
อาจจะยังเข้าไม่ถึงตรงนี้นะคะ คือเขาไม่ได้ใช้หรือยังไม่มีตรงนี้อาจมีความ
ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์อยู่และก็จะได้ปรับปรุงตัวนี้ ดูแล้วก็มีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องตั้งงบประมาณตรงนี้เอาไว้ นะคะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติจากสภา ฯ อันทรงเกียรติ ลงมติค าแปรญัตติ ข้อที่ ๑ หน้า 
๔/๖๐ งานบริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ 
ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท ขอตัดทั้งหมด ครับ 
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนลงมติว่า เห็นด้วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ท่ีให้ถือเอาตามร่างเดิมท่ีนายกเสนอ
หรือ เห็นด้วยกับค าแปลญัตติของคุณส าเรียง จันวงสา ท่ีขอตัดออกท้ังหมด
ขอมติครับ 

 
 



 
-๑๐- 

 

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ       ๑๒    เสียง 
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติของคุณประเสริฐ บุญเบ้า           ๕    เสียง 
งดออกเสียง                                                       ๒    เสียง 

ประธานสภาฯ บัดนี้ถือว่าสภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 256๓ ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติเสร็จสิ้นแล้ว 

นายส าเรียง จันวงสา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายส าเรียง จันวงสา ส.อบต.หมู่ 8 บ้านค าแก้ว ผมขอเสนอให้มีการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติในวันนี้เลยครับ เพื่อให้มี
การตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓   
ให้สมบูรณ์และบังคับใช้ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายสมพร ปัตตายะโส กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติกระผม
นายสมพร ปัตตายะโส ส.อบต. หมู่ 6 บ้านนาฝายขอรับรองครับ 

นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติกระผม
นายสุเพน็  ปิดตาทานัง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านหนองบัวน้อยขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีถือว่าสภาฯ มีมติเห็นชอบให้มีการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓ ในวันนี้ซึ่งกระผมจะได้บรรจุเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 256๓ ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 
ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติให้ลงมติว่าเห็นชอบให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓ เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓ หรือไม่ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 256๓                                    18   เสียง 
ไม่เห็นชอบ                                              -   เสียง 
งดออกเสียง                                              1  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5 ญัตติเสนอใหม่ 

- ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 



 

-๑๑- 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ครับ 
นางประภาวดี ธรรมกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติดิฉันนาง

ประภาวดี  ธรรมกุล ส.อบต.หมู่ 2 บ้านหนองบัวน้อย ค่ะ ดิฉันขอฝากด้วย
นะคะ คืออยากให้ลงเอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณปีต่อไป นะคะ คืออยากให้มีโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  ขอให้
เป็นต าบลท่ีน าร่องเรื่องนี้เลยนะคะ อยากจะขอฝากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้ลง
เอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณเลยค่ะดิฉันขอฝากด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ครับ 
นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ผมนาย 

ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ 10บ้านนาเจริญ ครับ เป็นอันว่าเราได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 และสมาชิกก็ให้ความเห็นชอบ และต่อไปก็เป็นหน้าท่ี
ของผู้บริหาร และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ และคงต้องฝากคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนทุกส่วน ผมก็ขอฝากให้ท่านท าให้ดีท่ีสุดและมองเห็น
ความส าคัญของเงินทุกบาททุกสตางค์ และขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุดนะครับ และหัวหน้าส่วนทุกๆส่วนให้มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมให้มาก
ท่ีสุดนะครับ  เพราะว่าในปัจจุบันสิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีสุดของ อบต.ของเราคือ
เรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องประชาชนเพราะเกิดจากภัยแล้งและหลายๆ
หมู่บ้านพบปัญหาคือเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคน้ าประปาก็มีปัญหาและขอให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ด้วย
เพราะในช่วงนี้เริ่มจะขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้แล้วนะครับ และอีกประเด็น
หนึ่งคืออาชีพระยะสั้นครับคือการส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องประชาชนได้ดูแล
ครอบครัวได้และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราก็สามารถส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเขาได้จึงขอฝากท่านนายก และหัวหน้าส่วน ท่ีมีความเกี่ยวข้อง และ
ในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิกฯ เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้  คือองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นจะพอช่วยได้ครับ และตอนนี้เกิดปัญหา คือ ความแห้งแล้งครับ
และก็ขอให้ช่วยกันดูแลพี่น้องชาวต าบลดงดวน ด้วยนะครับขอฝากด้วย
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ครับ 
นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม

นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจิก ครับ การประชุม
สภาครั้งนี้  มีความส าคัญนะครับและฝากไปถึงคณะผู้บริหารด้วยและ
หัวหน้าส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆท่ีจะได้ท าก็ขอให้ท่านท า     
นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนพบปัญหามากๆเลยครับและพบกับปัญหา 



 
-๑๒- 

 
 ภัยแล้งอีก ผมเองก็มีเรื่องจะขอฝากไปถึงทุกวันครับและขอให้ท าโครงการให้ 

ลุล่วงไปด้วยดีนะครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ครับ 
นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม

นายสุข ปิดตาทะโย ส.อบต. หมู่ท่ี 5 บ้านโคกยาว ครับ ก็เข้ามาถึงวาระ
อื่นๆ พอพูดมาแล้วก็รู้สึกดีใจครับ คือผมได้เข้ามาท าหน้าท่ีตรงนี้ คือเป็น
สมาชิกมา 10 กว่าปีแล้ว และพี่น้องประชาชนก็เลือกผมเข้ามาเป็นตัวแทน
พี่น้องประชาชน ผมก็ขอฝากไว้เหมือนกันครับ คือเรื่องขอให้มีใมค์ ขอให้
จัดหาให้มีไมค์ให้ครบทุกคนด้วย นะครับ คือไม่อยากให้ยกยกไปยกมาครับ
ขอฝากด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอนายก ชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณ ีสุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านท่ีได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อไป และคณะผู้บริหารและทุกๆส่วนงาน จะได้ใช้จ่าย
ตามงบประมาณและจะใช้จ่ายให้คุ้มค่าและเหมาะสมท่ีสุดและให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ในส่วนงบประมาณโครงการพื้นฐานตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2561 ถึ ง2562 ก็ จ ะ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ให้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ค่ ะ แ ละ คง ทัน
ปีงบประมาณนะคะ การด าเนินงานก็จะด าเนินการของโครงการไฟฟ้าและ
ส าหรับโครงการถนนหินคลุกและในส่วนของกองช่างก็ได้ประมาณการไว้
เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่หาผู้รับจ้าง ก็คงจะเสร็จทันในปีงบประมาณนี้
แน่นอนค่ะ และส าหรับโครงการท่ีเป็นโครงการใหญ่ๆก็ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วและโครงการถนน คสล.ก็จะได้ด าเนินการแล้วนะคะและ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านได้ให้ความร่วมมือและได้ช่วยเจ้าหน้าท่ีและ
คณะผู้บริหารรักษาการเป็นไปอย่างดีตรงนี้ค่ะและก็ขอขอบคุณทุกๆท่านท่ี
ได้ชี้แนะ ในการใช้จ่ายงบประมาณและในส่วนงานแต่ละส่วนก็จะปฏิบัติ
หน้าท่ีให้ดีท่ีสุดและทุกๆฝ่ายเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ท่ีให้ค าชี้แนะ และท่านนายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ 2 หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจิก
ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม ก็ได้สอบถามเรื่องโครงการท่ียังไม่ได้ท านะคะ จึงขอ
แจ้งให้ท่านสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมอบรมทราบคือตรงนี้ก็มีงบประมาณอยู่
พอสมควรคือโครงการจัดอบรมท่ีขอนแก่นนะคะและท่านสมาชิกก็จะได้รับ 

 



 
-๑๓- 

 

 ความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ายังไงก็ให้สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ด้วย และในวันท่ี 
20 สิงหาคม 256๒ ทางอ าเภอนาดูนจะจัดอ าเภอเคลื่อนท่ี ท่ีบริเวณบ้าน
แดงโพงค าแก้ว ขอให้ท่านสมาชิกฯเข้าร่วมด้วยนะคะและทางกอง
การศึกษาได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องการจัดงานมหาสารคาม 154 ปี ก็มี
รายละเอียดเกี่ยวกับงานวันดังกล่าวจะแจ้งให้กับท่านสมาชิก แล้ววันนี้เรา
หลักจากเลิกประชุมเราจะได้ช่วยกันปลูกต้นไม้รอบๆอบต.นะคะคือ
หลังจากเลิกประชุมก็ขอเชิญด้วยนะคะ ต่อไปให้นักวิชาการศึกษาได้ชี้แจง
รายละเอียดเรื่องการจัดงานมหาสารคาม 154 ปี และต่อจากนั้นก็จะให้
ผอ. กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 

นายมานิตย์   
จอมศรีกระยอม 

กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม
นายมานิตย์ จอมศรีกระยอม นักวิชาการศึกษา  คือเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลอง 
154 ปีมหาสารคามครับ   คือทางจังหวัดได้ก าหนดให้แต่ละอ าเภอ แต่ละ
ท้องถิ่นให้เข้าร่วมกิจกรรมคือให้ส่งนางร าเข้าร่วมและอ าเภอนาดูนของเรา
ขอมา 600 คนและแต่ละต าบลก็ประมาณ 30 คน ในเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะ
ให้ทาง อบต.เป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้และเมื่อก่อนท่ีผ่านมาเราก็ใช้จ่ายใน
งบประมาณของ อบต.เรา และในส่วนของรายละเอียดต่างๆก าหนดการ ก็
ตามเอกสารท่ีผมแจกให้ท่านสมาชิกฯ แล้วครับ เรื่องสถานท่ีคงจะอยู่ตรง
จุดเดิมส าหรับเครื่องแต่งกายก็ขอให้ใส่เสื้อเหลืองนะครับ สถานท่ีจอดรถคง
จะเป็นปั๊มน้ ามัน PT ข้างโรงเรียนอาชีวะ แต่ท่ีจอดมีนิดเดียวแล้วคงไม่พอ
หรือจะเอาเป็นท่ีสะดวกก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วก็อยากให้ไปแต่เช้านะ
ครับขอบคุณมากๆครับ 

นายเหรียญชัย บุญพา กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายเหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง
ครับส าหรับในส่วนกองช่างท่ีรับผิดชอบในเรื่องท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและ
โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการตอนนี้ ก็อยู่ในช่วงจะประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมราคากลางอยู่นะครับ และส าหรับโครงการด้านไฟฟ้า คือทางไฟฟ้า
นาดูนได้แจ้งและจะได้ด าเนินการในช่วงต่อไป อีกอย่างส าหรับโครงการ
ซ่อมแซมขณะนี้ก็ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้
รับทราบนะครับขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกๆท่าน เจ้าหน้าท่ีทุกๆฝ่ายท่ีให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันและด้วยความเรียบร้อยผม
ขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ ท่ีนี้ด้วยขอบคุณครับ 

ผมขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 



 
-๑๔- 

 

 
 

(ลงชื่อ)        ประเสริฐ     รุ่งเรือง       ผู้จดบันทึกการประชุม 
                     (นายประเสริฐ    รุ่งเรือง) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

 
 
 
(ลงชื่อ)     ประภาวดี     ธรรมกุล     ผู้ตรวจฯ   (ลงชื่อ)      สุข       ปิดตาทะโย    ผู้ตรวจฯ 
           (นางประภาวดี   ธรรมกุล)       (นายสุข   ปิดตาทะโย) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

 
  (ลงชื่อ)     ส าเรียง  จันวงสา     ผู้ตรวจฯ 

                                                     (นายส าเรียง   จันวงสา) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 
-  รับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
   เมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   
-  มติเอกฉันท์ 
 
 
    (ลงชื่อ)  บุญอนันต์    คุ้มไพทูรย์                                   
              (นายบุญอนันต์   คุ้มไพทูรย์) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

 

 


