
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ.2558 

ครั้งท่ี 2/2558   วันท่ี  20  สิงหาคม  2558 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

ผูมาประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชนะจิตต  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต  ถวิลเครือ  
2 นางรุงนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุงนภา  บูรณะพล  
3 นายสุนันท  หัสดร ส.อบต.  หมู 1 สุนันท  หัสดร  
4 นายมานิต  เมฆศร ี ส.อบต.  หมู 1 มานิต  เมฆศร ี  
5 นายสุพัฒน  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู 2 สุพัฒน  พรมเมฆ  
6 นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู 2 สันติ  ถวิลเครือ  
7 นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู 3 วาสนา  แสนโชติ  
8 นางหนูพิน  นามดี ส.อบต.  หมู 3 หนูพิน  นามดี  
9 นายพลเวียง  คําสีลา ส.อบต.  หมู 4 พลเวียง  คําสีลา  
10 นายสมบูรณ  ชินแสง ส.อบต.  หมู 5 สมบูรณ  ชินแสง  
11 นายอุทัย  จันทะวิลัย ส.อบต.  หมู 6 อุทัย  จันทะวิลัย  
12 นายโสวัฒน  ปาจันทร        ส.อบต.  หมู 6 โสวัฒน  ปาจันทร         
13 นายขวัญเมือง  ปาจันทร ส.อบต.  หมู 7 ขวัญเมือง  ปาจันทร  
14 นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต.  หมู 8 ทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  
15 นายอดุลย  ไชยคําจันทร ส.อบต.  หมู 8 อดุลย  ไชยคําจันทร  
16 นายบุญมา  เยาวะศร ี เลขานุการสภา ฯ บุญมา  เยาวะศร ี  
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายทรงศิลป  หันประดิษฐ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป  หันประดิษฐ  
2 นายคงเดช  แกวเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แกวเกิด  
3 นางเปรมจิตร  แปลกสินธุ รองนายก อบต.ดงเย็น เปรมจิตร  แปลกสินธุ  
4 นายประสงค  ดิศเจริญ เลขานุการนายก ฯ ประสงค  ดิศเจริญ  
5 นายกฤษดา  ปตลา นักพัฒนาชุมชน กฤษดา  ปตลา  

 

 ผูไมมาประชุม 

 - ไมม ี
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เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
เลขานุการสภาฯ - ไดเรียกสมาชิกสภาฯ เขาหองประชุมเมื่อครบองคประชุมแลวจึงเชิญทานประธานไดกลาวเปดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ไดมาครบองคประชุมแลวขอเปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2558 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 การแกไขรัฐธรรมนูญ มีการลงมติไมถอดถอนนักการเมือง (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร) ในอดีตที่ผานมา  
 1.2 การแกไขรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการเลือกต้ัง ซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายช่ือ 

สวนนายกตองมคีะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึง และมาจากคนนอกได ตองมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิก  
 1.3 การลงโทษใบเหลือง ใบแดง เปนอํานาจของศาลฎีกา ไมใชอํานาจของ กกต. 
  1.4 การเกิดระเบิดที่แยกราชประสงค ในกรุงเทพมหานคร มีผลกระทบถึงการทองเที่ยว เจาหนาที่กําลงัเก็บ

หลักฐาน เพื่อหาตัวคนรายมาลงโทษตามกฎหมาย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองการประชุมครั้งท่ีแลว  

ประธานสภาฯ - ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

มติที่ประชุม - มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอทราบ 

ประธานสภาฯ  3.1 ในการพิจารณา รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559           

ฉบับน้ีซึ่งเราตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 วาระแรกเราไดประชุมและมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 ไปแลว ในวันน้ีเปนการประชุมวาระที่ 2 ในการแปรญัตติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559  

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดช้ีแจงรายงานการประชุมและมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ตอที่ประชุม 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ - เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมนายสมบูรณ ชินแสง  
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนตอที่ประชุมวาคณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุม

พิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 เสร็จสิ้นเรียบรอย เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2558 ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ดังกลาวน้ัน ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากใหมี
การแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 จํานวน 3 รายการ ดังน้ี 

1. หมวดคาใชสอย ในสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอ 2.2.2.4 คาใชจายตาม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ต้ังไว 200,000 บาท (หนา 
28)  ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเสียงขางมากใหปรับลด 50,000 บาท 
คงเหลือ 150,000 บาท 

2. หมวดคาวัสดุ ตามขอ 3.2 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว (หนา 9) ต้ังไว 50,000 บาท 
ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเสียงขางมากใหปรับลด 20,000 บาทคงเหลือ 
30,000 บาท  
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3. หมวดคาครุภัณฑ คาจัดซื้อรถยนตสวนกลาง ต้ังไว 787,000 บาท (หนา 10) ที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเสียงขางมากใหแปรตัด โดยไมมีการจัดซื้อ
รถยนตสวนกลางในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับน้ี  

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสําคัญและทําหนาทีไ่ปตามบทบาทหนาที่ของตน ในชวงน้ีอยูใน

ระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกทานใดอยากจะสอบถามประเด็นตางๆ กับคณะผูบริหารขอเชิญครับ 
นายบุญมา เยาวะศร ี- เรียนทานประธาน ที่เคารพ กระผมนายบุญมา เยาวะศรี เลขานุการสภาฯ ขอเรียนทานประธานผาน

ไปถึงคณะผูบริหาร 
 - เรื่องการเบิกจายคาเดินทางไปนําสงเอกสารของทางราชการ ในการประชุมสภาสมัยสามัญและสมัย

วิสามัญ ในสวนน้ีเราสามารถเบิกจายไดหรือไม 
 - การใชจายงบประมาณประจําป ตามโครงการตางๆ ในปจจุบัน อบต. ตองกันเงินไวจายทายปงบประมาณ

ซึ่งเราไมสามารถดําเนินการโครงการตางๆ  ใหทันภายในปงบประมาณหรือมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวา 
อบต. ไมมีงบประมาณ , คณะผูบริหารไมติดตามสั่งการ หรือบุคลากรไมเพียงพอในการทํางาน 

ประธานสภาฯ  - ตามที่สมาชิกไดสอบถามคณะผูบริหาร ในเรื่องที่สมาชิกสอบถามขอใหผูบริหารไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาฯ 
ไดทราบดวย 

ปลัดฯ - เรียนทานประธาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกใหตอบคําถามสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการเบิกจายคา
พาหนะนําสงเอกสารทางราชการ ตามระเบียบสามารถเบิกจายเงินได แตตองมีเอกสารหลักฐานประกอบ
และตองปฏิบัติหนาที่เกิน 8 ช่ัวโมง จึงจะสามารถเบิกจายได 

นายกฯ - เรียนทานประธาน ตามที่สมาชิกสภาฯ ไดสอบถามเรื่องงบประมาณในการลงทุน การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน โครงการพัฒนาหมูบานตางๆ ไมสามารถดําเนินการใหทันปงบประมาณ เพราะเมื่อกอน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะโอนเงินเขามาพรอมกัน ปจจุบันการโอนเงินเขามา อบต. จะโอนมาจํานวนนอยและ
จะโอนเขามาปลายปงบประมาณ ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่เราจะดําเนินการไมทันปงบประมาณ  เราจึงตอง
ประกาศสอบราคาโครงการตางๆ ออกไปกอนสิ้นปงบประมาณ พรอมกันเงินเพื่อจายขามปงบประมาณ ใน
สวนน้ีงานทุกโครงการคงสําเร็จและเรียบรอยทุกโครงการ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นางรุงนภา บูรณะพล - เรียนทานประธาน ดิฉันขอสอบถามเรื่องการกอสรางบานเทิดไท ผูไดรับสิทธ์ิ อยูหมูที่ 4 แตเอกสาร

สิทธ์ิอยูหมูที่ 1 ในการกอสรางเราจะดําเนินการตรงไหน 
นายพลเวียง คําสีลา – เรียนทานประธาน ในอดีตที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นเคยปฏิบัติ การกอสรางบาน    

เทิดไท บุคคลอยูที่หน่ึงการกอสรางอยูหมูอื่น เรื่องน้ีขอใหมีความชัดเจนในระเบียบที่กําหนดไว และจะได
ดําเนินการใหถูกตอง 

ประธานสภาฯ  - ตามที่สมาชิกไดสอบถามคณะผูบริหาร ในเรื่องที่สมาชิกสอบถามขอใหผูบริหารไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาฯ 
ไดทราบดวย 

นายกฯ - เรียนทานประธาน เรื่องเอกสารบุคคลที่ไดรบัการชวยเหลือ ขอศึกษารายละเอียดกอนแลวจะแจงใหทราบ
ในภายหลัง 

ประธานสภาฯ - เรื่องสถานที่ในการกอสรางบานเทิดไท เปนเรื่องที่หมูที่ 4 จะตองพิจารณา ฝายสภาไมสามารถจะตัดสินใจ
ได  

นายพลเวียง คําสีลา – ขณะน้ี อบต. กําลังดําเนินการเรื่องอะไรดานการพัฒนาภายใน อบต. เห็นหลายอยางที่กําลัง 
/ดําเนิน... 
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  ดําเนินการ พี่นองประชาชนไดสอบถามมา 
 - เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพ ในการสํารวจและแจงลงทะเบียนไดกําหนดไวเมื่อไหร 
นายกฯ - เรียนทานประธาน ตามที่สมาชิกไดสอบถามเกี่ยวกับงานใน อบต. ขณะน้ีกําลังดําเนินการติดต้ังปาย

ประกาศ ปายประชาสัมพันธ ซึ่งใชงบประมาณรายจายของป 2558  
 - การสํารวจการลงทะเบียนผูสูงอายุ ใหบุคคลที่เกิดป พ.ศ.2498  ซึ่งเกิดกอนวันที่ 30 กันยายน มาข้ึน

ทะเบียนได 
นายกฤษดา ปตลา – เรียนทานประธาน ขอเพิ่มเติม ในการชวยเหลือผูสูงอายุ ภิกษุ – แมชี ก็ไดรับเบี้ยยังชีพ เวนแตถาเปน

เจาอาวาสจะไมไดรับการชวยเหลือ สําหรับบุคคลที่ไมมีวันเกิด เดือนเกิดใหกําหนดเอาวันที่ 1 มกราคมของ
ปน้ันๆ 

นายขวัญเมือง ปาจันทร - ในการจัดเก็บภาษีรายไดของ อบต. ขณะน้ียังไมแลวเสร็จ และเมื่อไหรเจาหนาที่จัดเก็บรายไดจะ
ออกไปดําเนินการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่อีก 

ประธานสภาฯ - ในการประชุมครั้งที่แลว เราไดกําหนดการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ รอบที่สอง แตในปจจุบันไมเห็น
พนักงานเจาหนาที่ออกไปดําเนินการ  

นายกฯ - เรื่องที่เสนอมาในการจัดเก็บภาษีรายไดรอบที่ 2 จะสั่งการใหพนักงานและเจาหนาที่ออกไปดําเนินการ
จัดเก็บในอาทิตยหนา 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นางรุงนภา บูรณะพล – เรียนทานประธาน ดิฉันขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดช้ีแจงรายละเอียดของโครงการทั้ง 12 โครงการ 

ที่ไดประกาศสอบราคาไปแลว สวนการทําสัญญาจางก็คงจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 น้ี ขอให
คณะผูบริหารไดติดตามเรงรัดดวย 

นายกฯ  - เรียนทานประธาน เรื่องที่สมาชิกสภาฯ เสนอไวตอที่ประชุมจะนําไปปรับใช และดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ไมวาเกี่ยวกับการปรับลดในรางขอบัญญัติ จะไมใหกระทบตอการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 

 - เรื่องเกี่ยวกับการปรับเพิ่มคาครองชีพของพนักงานสวนตําบล ตามหนังสือสั่งการสามารถเบิก – จาย
ยอนหลังได แตในปงบประมาณ 2558 ไมไดต้ังจายไว แนวทางการปฏิบัติจะตองใชจายโดยโอนจากหมวด
อื่นๆ และใชจายจากเงินสะสม 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะมีขอซักถาม กับคณะผูบริหารในดานตางๆ ไมวาจะเปนการบริหารงานภายใน อบต. 
ขอใหสอบถามได 

นายกฯ - เรียนทานประธาน ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติม ขณะน้ีพนักงานเจาหนาที่กําลังดําเนินการจัดทําที่พักของหนวย   
กูชีพ – กูภัย เพื่อยายไปปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว ระหวางรอการกอสรางศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
กําลังจะดําเนินการกอสราง ในงบประมาณของป 2558  

ประธานสภาฯ - มีทานใดมีขอซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  
ที่ประชุม - ไมม ี
ประธานสภาฯ - เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดซักถามเพิ่มเติม  ขอนัดวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลดงเย็น เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 
ตอไป 

ที่ประชุม - รับทราบ  
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี ขอขอบคุณคณะผูบริหารตลอดจนพนักงานที่มาช้ีแจง

และใหรายละเอียดในวันน้ี 
 

เลิกประชุม   เวลา  11.55 น. 
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ลงช่ือ      บุญมา  เยาวะศร ี   ผูบันทึกรายงานการประชุม 

              ( นายบุญมา  เยาวะศรี ) 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

 

 

        ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

ลงช่ือ        สุนันท  หัสดร       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

         ( นายสุนันท  หัสดร )                    

 

                      ลงช่ือ     สมบูรณ   ชินแสง      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

          ( นายสมบูรณ   ชินแสง )  

 

        ลงช่ือ      สุพัฒน  พรมเมฆ      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          ( นายสุพัฒน  พรมเมฆ )   

 

ลงช่ือ      ชนะจิตต ถวิลเครือ    ผูรับรองรายงานการประชุม 

                    ( นายชนะจิตต ถวิลเครือ )   

              ประธานสภาฯ  ทําหนาที่เปนประธาน 

 

 

 

 


