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เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด 

1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ขอนุญาต นายอ าเภอหนองสองห้อง ขอเปิดสมัย
ประชุมวสิามัญ สมัยที  4 ประจ าปี 2562 ซึ ง นายอ าเภอหนองสองห้องได้ อนุญาตให้เรียกประชมุ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สมัยวสิามัญ สมัยที  4/2562 ตั้งแต่วันที  23 กนัยายน 2562 
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ขาดประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นายถม  ค ากอง ส.อบต.ม.3 (ลาออก) 
2. นายฉลาด บรรยง ส.อบต.ม.8 (เสียชีวิต) 

3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 

4. เรื องการเสียชีวิตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ หมู่ที  8 ราย นายฉลาด บรรยง 
ซึ งได้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เมื อวันที  16 กันยายน 2562  

ที่ประชุม   รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2562  ครั้งที่ 2  
   เมื่อวันที่  15 เดือน สิงหำคม  พ.ศ.2562 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที  2/2562   คร้ังที  2  เมื อวันที    15   เดือน สิงหาคม 
เลขาฯสภาฯ   พ.ศ. 2562 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ได้เลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยสามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  3/2562 คร้ังที  2  เมื อวันที  15  สิงหาคม  2562   ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถิ นไดต้รวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562   

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
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ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
    

5.1  พิจารณาการกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  หมวด 5 
การกันเงิน ข้อ 59 

นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญท่านปลัดไดช้ี้แจงการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
ประธานสภาฯ 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ด้วยคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ปลัด/นายก อบต. เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ได้ทันภายในปีงบประมาณ 2562  และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินกาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ให้แล้วเสร็จตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ความว่า “ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี” ดังนั้นเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อขอ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้  

ขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ  2562 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  2     จ านวนเงิน    434,000.-บาท 
2.  โครงการปรับปรุงคันคูหนองคลองโดยขุดลอก บ้านหนองไผน่้อยหมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 24,300.-บาท 
3.  โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า     จ านวน   250,000.-บาท 
3.  โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่    จ านวน     50,000.-บาท 
4.  โครงการต่อเติมห้องเรียน  ปรับปรุงดา้นอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดอนดู่   150,000.-บาท 
       ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กันไว้ในปีงบประมาณ  2561 
1. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า    จ านวน     50,000.-บาท  (ยังไมก่่อหนี้) 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  6     จ านวนเงิน    397,160.-บาท  (อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง) 
    ขออนุมัติให้ตกเป็นเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2562 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  12     จ านวนเงิน    222,400.-บาท 
 
 (ใช้เวลาศึกษารายละเอียด 1 ชั่วโมง) 
 

นายด่อง จนัอ่อน  เนื องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั วคราว เพื อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
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ที่ประชุม   รับทราบ 
พักประชุม เวลำ 12.00 น  -  13.00 น. 
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 
 
นายด่อง จนัอ่อน  สวัสดีตอนบ่ายท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ตามที่เราเกริ่นไวต้อนก่อนพักเที่ยงนั้น คือรายละเอียดใน 
ประธานสภาฯ  การขอกันเงินแต่ละโครงการ ขอเชิญทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดโครงการต่อเลยนะครับ  
 

ขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ  2562 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  2     จ านวนเงิน    434,000.-บาท 
2.  โครงการปรับปรุงคันคูหนองคลองโดยขุดลอก บ้านหนองไผน่้อยหมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 24,300.-บาท 
3.  โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า     จ านวน   250,000.-บาท 
4.  โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่    จ านวน     50,000.-บาท 
5.  โครงการต่อเติมห้องเรียน  ปรับปรุงดา้นอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดอนดู่   150,000.-บาท 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 22 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้
กันเงินฯประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน 5 โครงการ  โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 

-  เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 

 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กันไว้ในปีงบประมาณ  2561 
1. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า    จ านวน     50,000.-บาท  (ยังไมก่่อหนี้) 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  6     จ านวนเงิน    397,160.-บาท  (อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง) 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 22 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินที่กันไว้ในปงีบประมาณ  2561 จ านวน 2 โครงการ โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 

-  เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 

 

ขออนุมัติให้ตกเป็นเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2562 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  12     จ านวนเงิน    222,400.-บาท 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 22 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้
ตกเป็นเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน 1  โครงการ โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี ้

-  เห็นชอบ  21  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
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-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 
 
 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
เลิกประชุมเวลำ   15.00  น. 
  

ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                          ปลัด อบต./ เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 
ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร ์   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอไุรวรรณ  ดาเยอ)               (นายเลื อน  ศรีจนัทร์) 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวนั  สีหามาตย์) 

 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


