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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕62 
ครั้งที่ ๑/๒๕62   

วันอังคารที่  20  สิงหาคม  ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   ๑    นายอาจ    จิตตนุมาต  ประธานสภา อบต. 
   ๒    นายสมชาย   จิตรแจ่ม  รองประธานสภา อบต. 
   3    นายสุเทพ   สร้างการนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
   4    นางสุภาภรณ์    เอ้ือเฟ้ือ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   5    นางสาววิราวรรณ  แก้วก้อน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   6    นางสาวกำไร   วงษ์โคคุ้ม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3      
   7    นายคำนวณ        ทองประสงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
   8    นายชาตรี   จาบกัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   9    นายเกษม   สุวรรณชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   10    นายมงคล   ทองเอียง  เลขานุการสภา อบต. 

   ผู้ไม่มาประชุม 
   1    นายจำนงค ์   อุดมดัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   1    นายประยงค ์   สุวรรณชาติ  นายก อบต. 
   2    นายประทีป   กลิ่นเล็ก  เลขานุการนายก อบต. 
   3    นางสาวนันท์หทัย  พุทธรักษี  รองนายก อบต. 
   4    นายเฉลิมไชย   แก้วกระจ่าง  รองนายก อบต.  
   5    นายสมหมาย   ทองคำ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
   6    นางสาวฐิติกาญจน์ คำสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   7    นายณัฐภัทร   สินสมบัติ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   8    นายพร    เกิดศรี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
   9    นายนิพล     สุดแก้ว    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
   10    นายประสบโชค     ชูช่วย   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
   11    นายสมบัติ          ทับทิมแดง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
   12    นายนัส          วงค์โคคุ้ม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
   13    นายธวัชชัย     ภูเขียว 
   14    นายพิษณุ     งามขำ   
   15    นายมานะ      เรืองศิลป์   
   16    นายบุญส่ง     เสือเดช   
   17    นายอัฎกร     วายุภาพ   
   18    นายจำเนียร      ขันทอง 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายอาจ  จิตตนุมาต ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. :  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่าวนตำบลเขาจ้าว เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาจ้าว 

2. การพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
3. นายจำนงค์  อุดมดัน ส.อบต. หมู่ที่ 2 ลาประชุม  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี ๒๕62 ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62 
ประธานสภา อบต. :  ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง    
.   หรือมีสิ่งใดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม :  พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี      
๒๕62 ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕62   

  -มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  จำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง     จำนวน    -    เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ที่ 1 ครับ 
นายสุเทพ สร้างการนอก :  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ผมนายสุเทพ   

สร้างการนอก สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 1 ขอสอบถาม
เรื่องการทำงานของผู้บริหาร มีเส้นทางหลายสายที่ชำรุดไปมากก็ไม่มีผู้บริหารคน
ไหนไปดูว่าจะต้องการทำตรงไหน ก็ขอให้ผู้บริหารดูบ้างครับ 

น.ส.วิราวรรณ แก้วก้อน :  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ดิฉันนางสาววิราวรรณ  
แก้วก้อน สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 2 ดิฉันมีเรื่องนำฝาก
ท่านประธานสภาฯไปถึงท่านนายก อบต.เขาจ้าว เรื่องที่หนึ่ง ถนนที่ชาวบ้านที่ร้อง
ทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งชาวบ้านใช้เส้รทางลำบากมาก ซึ่งได้ยื่นเรื่อง
ร้องทุกข์ตอนที่จังหวัดประกาศภัยพิบัติให้ตำบลเขาจ้าว แต่ทำไมผู้บริหารไม่ทำ  

 เรื่องท่ี 2 ชาวบ้านได้ฝากถามมาว่าป้ายบอกทางของตำบลเขาจ้าว ป้ายทางโค้ง ป้าย
บอกหมู่บ้าน ซึ่งตำบลเราไม่มีเลย ฝากผู้บริหารไว้ด้วย 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ 
นายเฉลิมไชย แก้วกระจ่าง : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ผมนายเฉลิมไชย     

แก้วกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิก
ที่ถามมานะครับ หมู่ที่ 1 ที่ถามว่าเส้นทางเสียหายหลายๆเส้นทาง ก็มีที่ทาง อบจต.
เขาจ้าวได้ประกาศงานไปแล้ว ท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ท่านต้องดูให้ทั่วถึงนะครับ 
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ท่านอย่าเห็นแต่เส้นที่ไม่ได้ทำ ท่านเคยไปดูเส้นที่กำลังดำเนินการบ้างหรือไม่ ท่านรู้
หรือไม่ ว่ามีการก่อสร้างเส้นทางอยู่ในหมู่บ้านท่านตอนนี้ ส่วนบ้างซอยในหมู่ที่ 1 
ทำไมยังแก้ไข้ไม่ได้ มีหนังสือร้องทุกข์มาจากชาวบ้านแล้วถึงคณะบริหาร ว่าจะให้
แก้ไขอย่างไร ท่านนายกก็สั่งการให้ ผู้อำนวยการกองช่างไปสำรวจพ้ืนที่ ผมเป็น
ตัวแทนคณะบริหารไปสำรวจพ้ืนที่พร้องกับท่าน ผอ.กองช่างด้วยนะครับ เราอยาก
ทำให้ดีขึ้น ซึ่งหลังจากสำรวจแล้ว มี 11 เส้นทาง ที่เราต้องแก้ไข ทุกหมู่บ้านครับ 
ฉะนั้น คณะบริหารดูความจำเป็นว่าเส้นทางไหนควรจะเร่งดำเนินการก่อน แต่ถามว่า
ทำไมไม่เร่งดำเนินการ เพราะตอนนั้นอยู่ช่วงต้นปีงบประมาณ งบประมาณจะเข้า
สองส่วนครึ่งปีแรกงบประมาณยังไม่เข้าเลย แล้วคณะบริหารจะนำงบประมาณส่วน
ไหนมาแก้ไข  

 หมู่ที่ 2 นะครับ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่บอกว่าชาวบ้านได้ยื่นหนังสือร้อง
ทุกข์มายัง อบต.นะครับ ก็อยู่ใน 11 เส้นทางที่สำรวจไปนะครับ หวังว่าท่านคงเข้าใจ
นะครับ ส่วนป้ายจราจร ผมเคยนำปรึกษาหารือในที่ประชุมว่างบประมาณเราไม่มี 
แต่งบประมาณที่ อบต.จัดสรรแต่ละหมู่ดำเนินการ มีหมู่ละ 500,000 บาท ผม
อยากให้แบ่งงบประมาณหมู่ละ 20,000 บาท ทั้ง 6 หมู่ เราจะมีงบประมาณ 
120,000 บาท เราจะมาทำป้ายจราจรต้องนี้ให้กับผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งก็ไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากท่านสมาชิก ซึ่งผมได้ปรึกษากับท่านนายก อบต.แล้ว และได้ตั้ง
งบประมาณไว้สำหรับทำป้ายจราจรไว้ ในปีงบประมาณ 2563 แล้วครับ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภา อบต. :  สำหรับวันนี้ ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

พิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอผ่านไปวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่าวนตำบลเขาจ้าว เรื่อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว 

ประธานสภา อบต. :  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ชี้แจงครับ 
นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนาย

ประยงค์ สุวรรณชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ขอให้เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงครับ  

เลขานุการ นายก : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนาย
ประทีป  กลิ่นเล็ก  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว บัดนี้ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
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 1. สถานะการคลัง 
         1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้   

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  36,472,200.63   บาท 
  1.1.2  เงินสะสม  11,469,680.15  บาท 
  1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม 12,643,756.63   บาท 
  1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  0  

โครงการ  โครงการรวม  0.00  บาท 
  1.1.5  รายการที่ ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  10  

โครงการรวม  3,284,975.00 บาท 
         1.2  เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 

(1) รายรับจริง จำนวน 17,082,686.77 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร  จำนวน 115,312.00  บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    
    จำนวน 41,748.800  บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน 196,711.45  บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   
    จำนวน 0.00   บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน 6,350.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จำนวน 0.00   บาท

 หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 11,289,373.52 บาท
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 5,433,191.00 บาท 

 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จำนวน 90,000.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 8,802,068.76 บาท ประกอบด้วย  
งบกลาง    จำนวน 2,954,279.00 บาท
งบบุคลากร   จำนวน 3,831,862.00 บาท 
งบดำเนินงาน   จำนวน 967,412.33  บาท 
งบลงทุน    จำนวน 378,033.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น   จำนวน 0.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน   จำนวน 44,000.00  บาท 
 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

     จำนวน 70,000   บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 52,000.00   บาท

 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 0.00  บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้     จำนวน 0.00    บาท 
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สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เขาจ้าว ได้ตั้งประมาณการรับไว้  ๒1,2๐๐,๐๐๐ บาท  และประมาณการรายจ่ายไว้
ทั้งสิ้น  ๒1,2๐๐,๐๐๐  บาท ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  รายละเอียด
แยกเป็นแผนงานและงานมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
 

ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาและมีมติ รับหลักการ      
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
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 -มีมติ ดังนี้ 
  (1)  รับหลักการ     จำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไมร่ับหลักการ    จำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง     จำนวน    -    เสียง 
 5.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. : เมื่อที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนในการ 

เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ วิธีการคัดเลือก ให้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายคำนวณ ทองประสงค์ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายคำนวณ  ทองประสงค์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่  5 ขอเสนอนายสุ เทพ          
สร้างการนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 1   

   ผู้รับรอง  ๑. นายมงคล   ทองเอียง      ๒. นางสาววิราวรรณ  แก้วก้อน 
ประธานสภา อบต. : ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายสุเทพ  สร้างการนอก สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาพิจารณาแล้วและมีมติ 10 เสียงเห็นชอบให้นายสุเทพ สร้างการนอก 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมชาย  จิตรแจ่ม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายสมชาย จิตรแจ่ม สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 4 ขอเสนอนายเกษม  สุวรรณชาติ     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 6   

   ผู้รับรอง  ๑. นายชาตรี  จาบกัน        ๒. นางสาวกำไร วงษ์โคคุ้ม 
ประธานสภา อบต. : ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายนายเกษม  สุวรรณชาติ  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม : สมาชิกสภาพิจารณาแล้วและมีมติ 10 เสียงเห็นชอบให้นายนายเกษม  สุวรรณ

ชาติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการ   
แปรญัตติ 

นายสมชาย  จิตรแจ่ม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายสมชาย จิตรแจ่ม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่ วนตำบลเขาจ้ าว  หมู่ ที่  4  ขอเสนอชื่ อนายคำนวณ            
ทองประสงค ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 5 
ผู้รับรอง  ๑. นายมงคล   ทองเอียง  ๒. นายสุเทพ  สร้างการนอก       

ประธานสภา อบต. : ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายคำนวณ ทองประสงค์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม : สมาชิ กสภาพิ จารณ าแล้ วและมีมติ  10  เสี ย งเห็ น ชอบ ให้ น ายคำนวณ              
ทองประสงค์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตำบล เขาจ้าว หมู่ ที่  5  เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 : คณะกรรมการแปรญัตติ มีดังนี้ 

1. นายสุเทพ   สร้างการนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   1 
2. นายเกษม   สุวรรณชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   6 
3. นายคำนวณ  ทองประสงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   5 

เลขานุการสภาฯ : ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
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งบประมาณ กำหนดการยื่นคำแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่  ๒3 
สิงหาคม   ๒๕62 ก่อนเวลา ๑๖.3๐ น. 

มติที่ประชุม : กำหนดการเสนอคำแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่  ๒3 สิงหาคม   
๒๕62 ก่อนเวลา ๑๖.3๐ น. 

 
  5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนาย

ประยงค์ สุวรรณชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ขอให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว พิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้ 
1. มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 

3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561  มีมติอนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (ปัจจุบันยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังนี้ 
1.1 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ทำการ อบต.เขาจ้าว พร้อม

ป้ายสำนักงานท่ีทำการ อบต.เขาจ้าว จำนวนเงิน 1,070,000.00 บาท  
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562  ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน  6  รายการ  ดังนี้ 
2.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 คุ้มวัฒนา  หมู่ที่  4 

จำนวนเงิน 496,000.00 บาท 
2.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าวังปลา – โรงเรียน       

ท่าวังปลา หมู่ที่ 2 (เขตเริ่มต้นหมู่ที่ 2) ต่อจากถนน คสล.เดิม จำนวนเงิน
490,400.00 บาท  

2.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักตำบล (ช่วงสะพานกระ
ทุ่ น  – บ ริ เวณ บ้ าน  น างสม ห ม าย  กิ ม เฮ ง ) ห มู่ ที่  5 จำน วน เงิ น 
1,685,000.00 บาท  

2.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย หมู่  3 ซอย 8     
จำนวนเงิน 496,000.00 บาท 

2.5  โค รงการก่ อสร้ า งถนนหิ นคลุ กสายซอย  2 หมู่ ที่  1 จำนวน เงิน 
497,000.00 บาท 

2.6  โครงการก่อสร้างฝายท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโจน – แพรกแห้ง  
หมู่ที่ 6  จำนวนเงิน 499,000.00 บาท  

รวมจำนวนเงิน 4,163,400.00 บาท ( สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน ) 
โครงการ ข้อ 1.1  ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
ด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เพ่ือหาผู้รับจ้าง 
โครงการ ข้อ 1.2  ยังมิได้มีการเริ่มต้นดำเนินการแต่อย่างใด   
เนื่ องจากโครงการในข้อ  1 และข้อ  2   ไม่สามารถก่อหนี้ ผู ก พัน ได้ทั น ใน
ปีงบประมาณ 2562  เห็นควรพิจารณาขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ครับ 
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ประธานสภา อบต. : ขอเชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวชี้แจงระเบียบ กฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  : ข้อระเบียบและกฎหมาย  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึง
ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้ 

   กรณทีี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว  หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  
ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ประธานสภา อบต. : ผมขอมติที่ประชุมการพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 7 โครงการ 
ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบท่ีทำการ อบต.เขาจ้าว พร้อมป้าย

สำนักงานที่ทำการ อบต.เขาจ้าว จำนวนเงิน 1,070,000.00 บาท  
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 คุ้มวัฒนา  หมู่ที่   4 

จำนวนเงิน 496,000.00 บาท 
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าวังปลา – โรงเรียน       ท่าวัง

ปลา หมู่ ที่  2 (เขตเริ่มต้นหมู่ ที่  2) ต่อจากถนน คสล.เดิม  จำนวน เงิน
490,400.00 บาท  

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักตำบล (ช่วงสะพานกระทุ่น – 
บริเวณบ้าน นางสมหมาย กิมเฮง) หมู่ที่ 5 จำนวนเงิน 1,685,000.00 บาท  

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย หมู่ 3 ซอย 8  จำนวนเงิน 
496,000.00 บาท 

6.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอย 2 หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 497,000.00 
บาท 

7.  โครงการกอ่สร้างฝายท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโจน – แพรกแห้ง  
หมู่ที่ 6  จำนวนเงิน 499,000.00 บาท  
 
เป็ น จ ำน ว น เงิ น ที่ ข อ อ นุ มั ติ กั น เงิ น ไว้ เบิ ก เห ลื่ อ ม ปี จ ำน ว น ทั้ ง สิ้ น  
5,233,400.00 บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 7 โครงการ  จำนวนเงินทั้งสิ้น  5,233,400.00 
บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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 -มีมติ ดังนี้ 
  (1)  อนุมัต ิ     จำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไมอ่นุมัต ิ     จำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง     จำนวน    -    เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผมขอบคุณ

ท่านสมาชิกทุกท่านและผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว    
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 
2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และ
ขอปิดประชุม   

 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 
 
 
  ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบ     

(นายสุเทพ  สร้างการนอก)          (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

 
 
 
        ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบ 

            (นายประทีป  กลิ่นเล็ก) 
             เลขานุการนายก อบต. เขาจ้าว 

 
 
 

                                    ลงชื่อ                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายมงคล  ทองเอียง) 
                                              เลขานุการสภา อบต.เขาจ้าว 

 
 

สภา อบต.เขาจ้าว  รบัรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื่อ  27 ส.ค. 2562    
 

 
 

                                                                       ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายอาจ  จิตตนุมาต) 

                                                 ประธานสภา อบต.เขาจ้าว 
 
 


