
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี  ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

*********** 

ผูมาประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชนะจิตต  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต  ถวิลเครือ  
๒ นางรุงนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุงนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท  หัสดร ส.อบต. หมู ๑ สุนันท  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศร ี ส.อบต. หมู ๑ มานิต  เมฆศร ี  
๕ นายสุพัฒน  พรมเมฆ ส.อบต. หมู ๒ สุพัฒน  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต. หมู ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นางหนูพิน  นามดี ส.อบต. หมู ๓ หนูพิน  นามดี  
๙ นายพลเวียง  คําสีลา ส.อบต. หมู ๔ พลเวียง  คําสีลา  

๑๐ นายสมบูรณ  ชินแสง ส.อบต. หมู ๕ สมบูรณ  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทะวิลัย ส.อบต. หมู ๖ อุทัย  จันทะวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน  ปาจันทร ส.อบต. หมู ๖ โสวัฒน  ปาจันทร  
๑๓ นายขวัญเมือง  ปาจันทร ส.อบต. หมู ๗ ขวัญเมือง  ปาจันทร  
๑๔ นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต. หมู ๘ ทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย  ไชยคําจันทร ส.อบต. หมู ๘ อดุลย  ไชยคําจันทร  
๑๖ นายบุญมา  เยาวะศร ี เลขานุการสภา ฯ บุญมา  เยาวะศร ี  
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทรงศิลป  หันประดิษฐ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป  หันประดิษฐ  
๒ นายคงเดช  แกวเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แกวเกิด  
๓ นางเปรมจิตร  แปลกสินธุ รองนายก อบต.ดงเย็น เปรมจิตร  แปลกสินธุ  
๔ นายประสงค  ดิศเจริญ เลขานุการนายก ฯ ประสงค  ดิศเจริญ  
๕ นายเคน  ดิศเจริญ ผูใหญบาน หมูที่ ๓ เคน  ดิศเจริญ  
๖ นายฐานิส  มูลดี หัวหนาสํานักปลัด ฐานิส  มูลดี  
๗ นางสาวปนัดดา  กาหวาย นักวิเคราะหฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 

ผูไมมาประชุม 

 - ไมม ี

 

/เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 
 

(สําเนา) 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ น. 
เลขานุการสภาฯ - ไดเรียกสมาชิกสภาฯ เขาหองประชุมเมื่อครบองคประชุมแลวจึงเชิญทานประธานไดกลาวเปดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ไดมาครบองคประชุมแลวขอเปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนเจาหนาที่และพนักงานทุกคน ที่ไดเขารวมแขงขันกีฬา

ทองถ่ินบานดุงสัมพันธ  ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองบานดุง 
ในปตอไป อบต.ดงเย็น ไดรับเปนเจาภาพ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๒ ขาวการบานการเมือง คณะกรรมการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ อยูในชวงแกไขและจะนําไปลงประชามติ 

ตอไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายก อบต. -กระผมขอแจงตอที่ประชุม ในวันน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาที่จังหวัดขอนแกน  

ใหนายก และ ปลัด อปท. ทุกแหง ไปรวมตอนรับและรับฟงนโยบาย  แตวันน้ีเราติดการประชุมสภาฯ       
เพื่อพิจารณาจายขาดเงินสะสม วันน้ีผมไดมอบหมายใหปลัดฯ ไปรวมตอนรับ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให ผูอํานวยการกองชาง ไปที่จังหวัดฯ เพื่อติดตามงบประมาณโครงการ
ตําบลละหาลานบาท 

 -การเขาอบรมสุขภาวะสุขภาพของตําบลดงเย็น รวมกับ ผอ.รพ.สต.ดงเย็น ที่ผาน สําเร็จลุลวงดวยดี 
 -ขอเพิ่มเติมจากทานประธานสภาฯ ในการจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานที่   

จะใชแขงขันใชสนามในพื้นที่ตําบลดงเย็น  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ - ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ  ๓.๑ รายงานผลการประเมินตนเองในการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมาย
ขั้นตํ่า การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล รอบท่ี ๓ 

นักวิเคราะหฯ  เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิก ทุกทาน   
  ตามหนังสือสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๗/ว ๗๖๔๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘  และตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ที่ ๕๓๕/๒๕๕๘  ลงวันที ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินตนเอง ในการติดติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัด
และคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล รอบที่ ๓ โดยให
ประเมินตนเองตามแบบประเมิน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ใหเสนอผลการประเมินตนเองให
ผูบริหารทราบ สงผลการประเมินให สกถ. รายงานผลการประเมินตอสภาฯ และประกาศใหประชาชน
ทราบ น้ัน  

    บัดน้ี คณะกรรมการประเมินตนเองไดเก็บรวบรวมขอมูล และบันทึกขอมูลการประเมินผลการ 

  จัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน

  ตําบลดงเย็น ตามแบบประเมิน  แบบ อบต. ๑ และแบบ อบต. ๒ ผานทางเว็บไซต www.odlec.go.th  

  เสร็จเรียบรอยแลว   
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   จึงไดสรุปผลการประเมินฯ ดังกลาว เพื่อรายงานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกใหกับทานสมาชิก ทุกทาน  
ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ๓.๒ รายละเอียดเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ขอเชิญทานนายกฯ 
นายกฯ -ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเรียนช้ีแจง รายละเอียดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  
 ตามเอกสารที่สงใหที่ประชุมสภาฯ 
  ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ๑๓,๘๗๒,๕๓๖.๓๕ บาท 
  หักจายขาดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑,๕๕๓,๒๐๐.๐๐บาท 
  คงเหลือเงินสะสมนําไปบริหารได ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๑๒,๓๑๙,๓๓๖.๒๕ บาท 
  เงินทุนสํารองสําสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ๑๑,๑๑๓,๒๒๔.๐๗ บาท 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี๔  เรื่องเสนอพิจารณา 

 ๔.๑ พิจารณาจายขาดเงินสะสม  

ประธานสภาฯ -  ช้ีแจงวา นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดเสนอเรื่องอนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามบันทึก
หลักการและเหตุผล ซึ่งไดสําเนาแจกใหสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทานแลว ซึ่งการจายขาดเงินสะสม น้ัน จะ
จายไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ตามขอ ๘๙  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอใหผูบริหารไดช้ีแจงเหตุผลความ
จําเปนที่ตองจายขาดเงินสะสม 

นายกฯ - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ผมขออนุญาตใหหัวหนาสํานักปลัด เปนผูช้ีแจง 
หัวหนาสํานักฯ - ช้ีแจงวา ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามเอกสารคําแถลงงบประมาณประกอบโครงการ

จายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
   ตามที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ กําหนดอํานาจหนาที ่
  ขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  และมาตรา ๖๘ 
  โดยมาตรา ๖๗ (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
   (๒) กําหนดใหเปนหนาที่ที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ใหรักษาความสะอาดของถนน  
  ทางนํ้า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อปะโยชนของ 
  ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ไดแก 
   มาตรา ๑๖ (๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
   มาตรา ๑๖ (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
   มาตรา ๑๖ (๑๘) การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
   มาตรา ๑๖ (๒๐) การจัดใหมีและความคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   จากหลักการและเหตุผลขางตน  เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนโดยเรงดวน   
  งบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๙   ไมมีเพียงพอตอการใชจายและแกไขปญหาขางตน  จึงเปนโอกาสที่
  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  จะไดเสนอโครงการจายขาดเงินสะสม  ตลอดจนหลักการและสถานะ
  การเงินการคลัง  ใหประธานสภาฯและสมาชิกทุกทานไดรับทราบและพิจารณา  ดังตอไปน้ี  

/วัตถุประสงค... 



-๔- 
 
  ๒. วัตถุประสงค 
  ๑. เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตตําบลดงเย็น 
  ๒. เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง  หากไมทําจะไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
  ประชาชนได  หรือทองถ่ินอาจขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา 
  ๓. เพื่อจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชน  ในกิจการเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนใน
  เขตตําบลดงเย็น ใหประชาชนไดรับการบริการอยางทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจสามารถแกไขปญหาความ
  เดือดรอนไดหรืออาจเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลก็ได 
  ๓. สถานะการเงินการคลัง 
  ๑.) ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  ทั้งสิ้น ๑๓,๘๗๒,๕๓๖.๓๕  บาท 
  ๒.) ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ทั้งสิ้น  ๑๒,๓๑๙,๓๓๖.๓๕ บาท 
     หมายเหตุ  เงินทุนสํารองเงินสะสม  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ทั้งสิ้น ๑๑,๑๑๓,๒๒๔.๐๗ บาท 
         ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 
   ๓.) การบริหารงบประมาณจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   
       ๑. งบกลาง  - บาท 
       ๒. งบบุคลากร  -  บาท 
      ๓. งบดําเนินการ   -   บาท 
   -  คาตอบแทน -  คาวัสดุ            จํานวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท 
   -  คาใชสอย -  คาสาธารณูปโภค 

รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐ บาท 
     ๔. งบลงทุน 
  ๔.๑  คาครุภัณฑ                         จํานวน  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๒  คาที่ดินและสิ่งกอสราง            จํานวน ๕,๙๒๖,๐๐๐ บาท  

รวมงบลงทุนทั้งสิ้น  ๘,๒๒๖,๐๐๐ บาท 
 รวมเปนเงินงบประมาณจายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น  ๘,๗๒๓,๐๐๐ บาท  (แปดลานเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน) 
  ๔. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / งบประมาณตามโครงการจายขาดเงินสะสม   
                       ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ๔.๑ งบดําเนินการ 
  ๔.๑.๑ คาวัสดุ 
   -  โครงการจัดซื้อถังขยะประจําชุมชน 
       ๑.  คุณลักษณะ / รายละเอียด 
   -  เปนถังขยะลอเข็น  ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร  ฝาสามารถปด-เปดและมีชองสําหรับทิ้งขยะ 
   -  ขนาด ๔๘๐ × ๕๔๐ × ๘๖๐ มิลลิเมตร 

-  ผลิตจากวัสดุ HDPE ( High  Density  Polyethylene) 
-  ลอยางแบบแข็ง  ขอบลอดายไนลอน  มีสลักล็อค 
-  หรือมีคุณลักษณะตามที่อื่น ๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นกําหนด 

       ๒.  งบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 
   -  จัดซื้อจํานวน  ๓๕๕  ใบ  ราคาใบละ  ๑,๔๐๐  บาท รวมเปนเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท 
 

/๔.๒ งบลงทุน ... 



-๕- 
  ๔.๒ งบลงทุน 
  ๔.๒.๑ คาครุภัณฑ 
   - โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด  ๖ ตัน  ๖ ลอ  แบบอัดทาย 
       ๑. คุณลักษณะ / รายละเอียด 
   ตามมาตรฐานครุภัณฑป ๒๕๕๘  โดยกําหนดรายละเอียดยอๆดังน้ี 

- เปนรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย  ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบ ไมตํ่ากวา ๖,๐๐๐ 
ซีซี   

- ตูบรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา ๑๐ ลูกบาศกเมตร  และสามารถรับนํ้าหนัก
มูลฝอยไดไมนอยกวา ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

- นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก  ไมตํ่ากวา ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม 
- ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดันสูงสุด  ไมนอยกวา  ๒,๕๐๐ 

ปอนดตอตารางน้ิว 
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  จํานวน ๑ ดวง 
- คุณลักษณะอื่นๆใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นกําหนด                          

( รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ ) 
      ๒. งบประมาณ 
 -  จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย  จํานวน  ๑  คัน  ราคาคันละ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๔.๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

  บานดงเย็น  หมูท่ี ๑ 
  ๑.โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดผดุงธรรมดานทิศใต  ยาว ๑๐๐ เมตร  กวาง ๔ เมตร เปนเงิน  
      ๒๒๓,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔) 
  ๒.โครงการกอสรางถนน คสล. จากหนาบานนายบุญช่ือ  โสวรส  ถึงบานนายถาวร  วงศหาฤทธ์ิ       
     ยาว  ๒๐๕ เมตร กวาง  ๔ เมตร  เปนเงิน  ๔๕๓,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕) 
  บานปาเปา  หมูท่ี ๒   

๑. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ยาว ๓๑๐  เมตร กวาง ๐.๖๐ เมตร               
ลึก  ๐.๕๘  เมตร   เปนเงิน  ๗๐๘,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖) 

  บานดงแสนสุข  หมูท่ี ๓  
  ๑.โครงการกอสรางเสริมสรางถนนลูกรัง  สายบานดงแสนสุข – บานกมลศิลป  ยาว ๑,๙๐๐  เมตร   
                       กวาง  ๖ เมตร  เปนเงิน  ๒๖๕,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗) 

๒. โครงการกอสรางเสริมสรางถนนลูกรัง  สายขางวัดศรีสําราญ ยาว  ๒๕๖  เมตร  กวาง  ๔  เมตร    
เปนเงิน  ๖๑,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘) 

๓. โครงการกอสรางเสริมสรางถนนลูกรัง  สายทุงใหญ – ทาวัด  ยาว  ๑,๓๐๐  เมตร  กวาง  ๔  เมตร  
เปนเงิน  ๑๑๓,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙) 

๔. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบานดงแสนสุข-เมืองไพร  ยาว ๒๗๐ เมตร  กวาง ๑ เมตร  เปน
เงิน  ๑๖๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐) 

  บานดงสงา  หมูท่ี ๔ 
  ๑. โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.  สามแยกปายบานดงสงา – แยกขุนขจรเจนไพร   
                      ยาวรวม ๕๙๗  เมตร  กวางรวม  ๒ เมตร  เปนเงิน  ๖๙๕,๒๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑) 

/บานดงสวรรค... 
 



-๖- 
 
  บานดงสวรรค  หมูท่ี ๕  
  ๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนบุญ สี่แยก อบต.หลังเกา – หนาวัด 
  ประสิทธิธรรม  ยาว  ๔๖๕  เมตร  กวาง  ๕  เมตร  เปนเงิน ๗๖๗,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสาร 
  แนบ ๑๒) 
  บานปาเปานอย  หมูท่ี ๖   
  ๑. โครงการกอสรางฌาปนสถานเมรุ  เปนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๓) 
  บานโนนชัยศิลป  หมูท่ี ๗ 
  ๑. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนชัยศิลป-เมืองไพร ยาว  ๑๘๐  เมตร   
  กวาง  ๐.๖๐  เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร เปนเงิน  ๔๒๓,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๔) 
  ๒. โครงการกอสรางถนน คสล.  สายบานนายประภา  แกวเกิด  ยาว  ๑๐๐  เมตร  กวาง  ๔  เมตร   
  เปนเงิน  ๒๒๓,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๕) 
  ๓. โครงการกอสรางฌาปนสถานเมรุ  เปนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๖) 
  บานปาเปาทอง  หมูท่ี ๘ 
  ๑. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีเสริมเหล็ก  หนาบานนายทอเลี่ยง  จันทรักษา – หนาบาน    
                       นายสมเศียร  ยาว  ๒๒๕  เมตร  กวาง  ๐.๖๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๘  เมตร  เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐  เมตร  
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๗) 
  ๒. โครงการกอสรางถนน คสล. สายขางวัดปาสาระไพรวัลย  ยาว ๘๐ เมตร กวาง ๓ เมตร เปนเงิน   
  ๑๓๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๘) 
  รวมเปนเงินโครงการจายขาดเงินสะสมคาท่ีดินและสงกอสรางท้ังสิ้น  ๕,๙๒๖,๐๐๐  บาท 
รวมงบประมาณตามโครงการจายขาดเงินสะสม เปนเงินงบประมาณ ๘,๗๒๓,๐๐๐  บาท 
  ขอใหทานประธานสภา และสมาชิก ทุกทานไดพิจารณาพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  วาดวย  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามขอ ๘๙ และ ๙๑ ตอไป 
ประธานสภาฯ -เมื่อหัวหนาสํานักปลัดไดช้ีแจงรายละเอียดโครงการตางๆ ตามเอกสาร มีทานใดจะอภิปราย หรือ  
  ซักถามเพิ่มเติม เรียนเชิญซักถามได 
รองประธานสภาฯ – เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันมีขอซักถามและขอสงสัย ตามเอกสารที่ไดมีการเปลีย่นแปลง  
  โครงการ (เพิ่มเติม ๓ หมูบาน) มีการแกไข ขอใหทานนายกฯ ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบดวย 
นายกฯ  -เรียนทานประธานสภาฯ เหตุผลที่ไดเปลี่ยนแปลง โครงการบางหมูบาน น้ัน เปนโครงการที่มีความจําเปนที่
  ตองแกไขปญหาของประชาชนสวนรวม จึงไดมีการปรับเปลี่ยนโครงการ แกไขใหเกิดความสมดุล และแกไข
  ปญหาใหความตองการของประชาชนเปนหลัก 
หัวหนาสํานักฯ - ขอเรียนช้ีแจงรายละเอียดการใชจายเงินสะสม ๘,๗๒๓,๐๐๐ บาท ในการใชจายเงินสะสมตามขอ ๘๙ 
  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝาก 
  เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
  ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณ 
  รายจายเพื่อการลงทนุของปน้ัน โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข  ขอ ๘๙ (๑) ใหกระทําได 
  เฉพาะกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือ
  กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือนรอน 
  ของประชาชน ทั้งน้ีตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือสั่งการที ่
  เกี่ยวของ 



-๗- 
ประธานสภาฯ  -ตามรายละเอียดที่ผูบริหาร และหัวหนาสํานักปลัด ไดนําเรียนช้ีแจงไป ขอใหทานสมาชิกได  
   พิจารณารวมกัน 
 ที่ประชุม - พิจารณารายละเอียดโครงการตางๆ  รวมกัน  
ประธานสภาฯ - เมื่อทุกทานไดพิจารณารวมกันแลว  มีสมาชิกทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม   
มติที่ประชุม - ไมม ี
ประธานสภาฯ - ถาไมมีผมจะขอมติทีป่ระชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๑๗ โครงการ  
    เปนเงิน ๘,๗๒๓,๐๐๐ บาท จะขออนุมัติทีละโครงการ และจะขอมติโดยการยกมือ   
   ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด  ๖ ตัน  ๖ ลอ   
  แบบอัดทาย เปนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  ๒ .โครงการจัดซื้อถังขยะประจําชุมชน  

   เปนเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

  ๓. โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดผดุงธรรมดานทิศใต หมูท่ี ๑ ยาว ๑๐๐ เมตร  
     กวาง ๔ เมตร เปนเงิน  ๒๒๓,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

๕. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี ๑ จากหนาบานนายบุญชื่อ โสวรส  ถึงบานนายถาวร  
วงศหาฤทธิ์  ยาว ๒๐๕ เมตร กวาง  ๔ เมตร  เปนเงิน  ๔๕๓,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

  ๕. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี ๒ ยาว ๓๑๐  เมตร กวาง ๐.๖๐ เมตร 
      ลึก  ๐.๕๘  เมตร   เปนเงิน  ๗๐๘,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

๖. โครงการกอสรางเสริมสรางถนนลูกรัง หมูท่ี ๓ สายบานดงแสนสุข – บานกมลศิลป 
ยาว ๑,๙๐๐  เมตร กวาง  ๖ เมตร  เงิน  ๒๖๕,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

๗. โครงการกอสรางเสริมสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี ๓ สายขางวัดศรีสําราญ ยาว  ๒๕๖  เมตร   
กวาง  ๔  เมตร  เปนเงิน  ๖๑,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

๘. โครงการกอสรางเสริมสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี ๓ สายทุงใหญ – ทาวัด  ยาว  ๑,๓๐๐  เมตร   
กวาง  ๔  เมตร  เปนเงิน  ๑๑๓,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

/ประธานสภาฯ... 



-๘- 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

๙. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมูท่ี ๓ สายบานดงแสนสุข-เมืองไพร  ยาว ๒๗๐ เมตร  
 กวาง ๑ เมตร  เปนเงิน  ๑๖๔,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

๑๐. โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. หมูท่ี ๔ สามแยกปายบานดงสงา – แยกขุนขจรเจนไพร   
ยาวรวม ๕๙๗  เมตร  กวางรวม  ๒ เมตร  เปนเงิน  ๖๙๕,๒๐๐  บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

  ๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี ๕ ถนนบุญ สี่แยก อบต.หลังเกา 

  – หนาวัดประสิทธิธรรม  ยาว  ๔๖๕  เมตร  กวาง  ๕  เมตร  เปนเงิน ๗๖๗,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

  ๑๒. โครงการกอสรางฌาปนสถานเมรุ หมูท่ี ๖ เปนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

  ๑๓. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๗ สายบานโนนชัยศิลป-เมืองไพร 
       ยาว  ๑๘๐  เมตร  กวาง  ๐.๖๐  เมตร     ลึก ๐.๕๘ เมตร เปนเงิน  ๔๒๓,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

1.4 โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี ๗ สายบานนายประภา  แกวเกิด  ยาว  ๑๐๐  เมตร   
กวาง  ๔  เมตร     เปนเงิน  ๒๒๓,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
  ๑๕.โครงการกอสรางฌาปนสถานเมรุ  หมูท่ี ๗  เปนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

  ๑๖.โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีเสริมเหล็ก หมูท่ี ๘ หนาบานนายทอเลี่ยง  จันทรักษา –  
      หนาบาน นายสมเศียร  ยาว  ๒๒๕  เมตร  กวาง  ๐.๖๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๘  เมตร  
                        เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐  เมตร โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  

   ๑๗.โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี ๘ สายขางวัดปาสาระไพรวัลย  ยาว ๘๐ เมตร กวาง ๓ เมตร 
                         เปนเงิน  ๑๓๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 
 
 

/๔.๑ เรื่อง... 



-๙- 
 

  ๔.๑ เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชท่ีสาธารณะประโยชนในการกอสรางเมร ุหมูท่ี ๖,๗  
ประธานสภาฯ -  ช้ีแจงวา นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดเสนอเรื่องใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบขอใชที่

สาธารณะประโยชนในการกอสรางเมรุ หมูที่ ๖ หมูที่ ๗  ตามบันทึกขอความ ที่ อด ๘๒๗๐๑/.... ลงวันที่  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ซึ่งไดสําเนาแจกสมาชิกทุกทานแลว ขอใหทางผูบริหารไดช้ีแจงเหตุผล 

หัวหนาสํานักปลัดฯ- ตามที่บานปาเปานอย หมูที่ ๖  และบานโนนชัยศิลป  หมูที่ ๗ ตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  ไดสงเรื่อง
ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อกอสรางฌาปนสถานประจําหมูบาน ตามคํารองหนังสือบานปาเปานอยลงวันที่  
๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และหนังสือคํารองบานโนนชัยศิลปลงวันที่   ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
รายละเอียดแจงแลวน้ัน  เน่ืองจากที่ดินที่จะดําเนินการกอสรางเปนที่ดินสาธารณะตามนิยามของ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย  การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน  พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๕ “ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน  หมายถึง  ที่ดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน  ไมวาเปนโดยธรรมชาติโดยการใชรวมกัน
ของประชาชน  โดยทางนิติกรรม  หรือโดยผลของกฎหมาย  เชน  ที่ชายตลิ่ง  ที่ปาชา  ทางบก  ทางนํ้า  
สวนสาธารณะ  ที่เลี้ยงสัตว  และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมูบาน”  ซึ่งทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอํานาจตามขอ ๖  ซึ่งระบุอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน  สําหรับการใช
ประโยชนที่สาธารณะเปนไปตามขอ ๗  “นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใช  หรือ
ยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดินอันเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และ
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด”  แตในการขออนุญาตใชที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙  

  แหงประมวลกฎมายที่ดินในกรณีทบวงการเมืองขอใชที่ ดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการระบุ    
ในการย่ืนคําขอ  ตองประกอบดวย 
๑. ที่ดินที่จะขอตามมาตรา ๙ จะตองเปนที่ดินที่อยูในโซนหรือแผนการใชที่ดิน (Zoning) ตามที่จังหวัด

กําหนด 
๒. ที่ดิน  ตองเปนที่ดินของรัฐ  ประเภทพลเมืองใชรวมกัน  หรือที่รกรางวางเปลา  หรือที่ดินที่กลับมาเปน

ของรัฐตามกฎหมายอื่น 
๓. ผูขอจะตองเปนทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยย่ืนหนังสือแสดงความประสงคตอ

นายอําเภอ  หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แลวแตกรณี  พรอม
หลักฐานดังตอไปน้ี 

   ๓.๑ แผนงาน/โครงการ  เหตุผลความจําเปน  วัตถุประสงค  วิธีดําเนินการ  งบประมาณ   
         ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมตาง  ๆ
   ๓.๒ แผนที่สังเขป  แสดงที่ต้ังของที่ดินที่จะขอ สถานที่สําคัญ  และเสนทางคมนาคมบริเวณ 
         ใกลเคียงโดยรอบ  พรอมภาพถายที่ดินรอบแปลง 
   ๓.๓ สําเนาแผนที่ภูมิประเทศ ๑:๕๐,๐๐๐ ลําดับชุด L ๗๐๑๗  ของกรมแผนที่ทหารทั้งแผนพรอม
   หมายสีแดงตําแหนงที่ต้ังของที่ดิน 
   ๔.  ใหผูขอประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองคการ 
   บริหารสวนทองถ่ิน  และจัดใหราษฎรผูเคยใชประโยชนแสดงความคิดเห็น  ในการขอความเห็น 
   ดังกลาวใหนําแผนงาน  โครงการ  วัตถุประสงคตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ เขาสูการพิจารณา 
   ของสภา องคการบริหารสวนทองถ่ินและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย  เมื่อที่ประชุม 
   และราษฎรไดขอสรุปอยางไรใหจัดทําเปนรายงานใหปรากฏใหชัดเจนดวย 

/องคการบริหาร... 



-๑๐- 
    องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น พิจารณาจากการประชุมประชาคมหมูบานของ 
   ทั้ง ๒ หมูบานแลว  ใหใชที่สาธารณประโยชนของบานปาเปานอย  หมูที่ ๖  และบานโนนชัยศิลป
   หมูที่ ๗  เปนสถานที่กอสรางฌาปนสถาน (เมรุ) ดังน้ี 

๑. โครงการกอสรางฌาปนสถาน(เมรุ) บานปาเปานอย  หมูที่ ๖  ขอใชที่ดินสาธารณประโยชนกุด
ตานีใหญ  บานปาเปานอย  ตามเลขที่หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่  อด.๒๕๕๕  จํานวน 
๑๕ ไร ๓ งาน  ๗๓  ตารางวา (ขอใชทั้งแปลง) 

๒. โครงการกอสรางฌาปนสถาน(เมรุ) บานโนนชัยศิลป  หมูที่ ๗  ขอใชที่ดินสาธารประโยชนปา
ชาสาธารณประโยชนบานโนนชัยศิลป  ตามเลขที่หนังสือสําหรับที่หลวงเลขที่  อด.๑๒๓๗  
จํานวน ๒๐ ไร  ๑ งาน ๘๒ ตารางวา (ขอใชทั้งแปลง) 

    ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนด องคการบริหารองคการ 
      บริหารสวนตําบลดงเย็น จึงขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น พิจารณาใหความ 
      เห็นชอบ ตอไป 
ที่ประชุม  -พิจารณารวมกัน 
ประธานสภาฯ  - มีทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม  ถาไมมี จะขอมติที่ประชุม โดยการยกมือ ทานใดเห็นชอบให 
   ใชที่สาธารณะหมูที่ ๖ และหมูที่ ๗  กอสรางเมรุ  ขอไดโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง  

ประธานสภาฯ  - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  ขอใหทุกทานพรอมกันอีกครั้งเวลา ๑๓.๑๕ น. 

เลขานุการสภาฯ  -เรียนทานประธานสภาฯ  ขณะน้ี คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เขาหองประชุมครบองคประชุมแลว 

   ขอเชิญทานประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตอไป 

  ๔.๓  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายงบกลาง (เงินสํารองจาย) โอนไปต้ังจายเปน 
   รายการใหมหมวดครุภัณฑท่ีดิน สิ่งกอสราง โครงการถมท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ 
ประธานสภาฯ ๔.๑ เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชท่ีสาธารณะประโยชนในการกอสรางเมระ หมูท่ี ๖,๗  
ประธานสภาฯ -  ช้ีแจงวา นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดเสนอเรื่องใหสภาพิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณ   
  รายจายงบกลาง (เงินสํารองจาย) โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง โครงการ

ถมดินลูกรังที่สาธารณะศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ เพื่อรองรับการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนา   
เด็กเล็ก ซึ่งไดสําเนาแจกสมาชิกทุกทานแลว ขอใหทางผูบริหารไดช้ีแจงเหตุผล 

นายกฯ - มอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัด ไดช้ีแจงรายละเอียด 
หัวหนาสํานักปลัด -เรื่องเดิม จากหนังสือสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ลงวันที่ ๒  ตุลาคม ๒๕๕๘  เรื่องขอ 
  อนุเคราะหกองชางประมาณการราคาโครงการถมที่เพื่อรองรับการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลัง 
  ใหมรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพรอมน้ี 
   ขอเท็จจริง  การดําเนินการดังกลาวไดทราบขอมูลวาทางคณะกรรมการหมูบานดงแสนสุข หมูที่ ๓ 
  ไดดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินของ 
  นางสาวบัวแกว  ดิศเจริญ  เน้ือที่ ๑ ไร  ตามเอกสารโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๐๘๕  ใหกับทางองคการบริหาร 
  สวนตําบลดงเย็น เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘  น้ัน 
   ขอพิจาณา  ในการน้ี  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นพิจารณาเห็นวาการการดําเนินการดังกลาว
  เปนเรื่องเรงดวน  จากการประมาณการของกองชาง  ตาม แบบปร.๔ ปร.๕ เพื่อถมที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
  ศรีสําราญบานดงแสนสุข หมูที่ ๓  เปนเงินงบประมาณ ๑๑๐,๙๕๐ บาทน้ัน  ทางองคการบริหารสวนตําบล
  ดงเย็นไมไดต้ังงบประมาณดังกลาว  เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนและเรงดวนจึงขออนุมัติจากสภา 
  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นดําเนินการ  ดังน้ี  งานขุด  ขน  เกลี่ย   ปรับแตงลูกรัง   



-๑๑- 
 

  จํานวน ๒,๔๗๐ ลบ.ม.  งบประมาณ ๑๑๐,๙๕๐ บาท (ตามเอกสาร ปร.๕)  องคการบริหารสวน  
  ตําบลดงเย็นจึงขอโอนงบประมาณแผนงานงบกลาง  หมวดเงินสํารองจาย  จํานวน  ๑๑๐,๙๕๐  บาท  
                     มาต้ังจายเพิ่มเติม  โดยมีรายละเอียดโครงการดังน้ี 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนนงบลงทุน  คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการถมที ่
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ บานดงแสนสุข หมูที่ ๓ โดยทําการถมดินลูกรังปริมาณลูกรัง ๒,๔๗ ลบ.ม. 
  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๑๑๐,๙๕๐ บาท 
   เพื่อใหปฏิบัติดังกลาวขององคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นเปนไปดวยความ 
  เรียบรอย  เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย  วิธีการงบประมาณขององคการบริหาร 
  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ขอ ๒๗ จึงขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น พิจารณาอนุมัติ 
 ใหโอนงบประมาณ รายจายงบกลาง (เงินสํารองจาย) โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑที่ดิน

สิ่งกอสราง โครงการถมดินลูกรังที่สาธารณะศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ จํานวน ๑๑๐,๙๕๐ บาท 
นายกฯ ผมขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม  เรื่องถมที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ ตอที่ประชุมใหทราบ ในการขอใชเงิน

สะสมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เราไมสามารถดําเนินเบิกจายไดในหมวดครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง ไดขอโอน
งบประมาณ แผนงานงบกลาง หมวดเงินสํารองจาย จํานวน ๑๑๐,๙๕๐ บาท เพื่อเตรียมความพรอมดาน
สถานที่ในการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ   

นายบุญมา เยาวะศร ี -เรียนทานประธานที่เคารพ กระผมขอเรียนถามผูบริหารในการใชงบกลางแตละปที่ผานมาสภาฯ 
ไดเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดใชจายอะไรไปแลวบาง มีเงิน
คงเหลือในหมวดเงินสํารองจายเทาไหร จะเพียงพอในการใชจายปงบประมาณหรือไม ถาเรานําเงินสวนน้ี
ออกไปถมที่ศูนยฯ จํานวน ๑๑๐,๙๕๐ บาท 

นายกฯ  - งบประมาณงบกลาง (เงินสํารองจาย) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังไว ๗๐๐,๐๐๐ บาท ขอให
หัวหนาสํานักปลัด ไดใหขอมลูตอที่ประชุม เพื่อไดพิจารณาอนุมัติ 

หัวหนาสํานักปลัด - การใชจายเงินที่ผานมา งบกลาง (เงินสํารองจาย) ต้ังไว ๗๐๐,๐๐๐ บาท ณ ตอนน้ียังไมมีการ
เบิกจายงบกลางแตอยางใด ถึงเรานําเงินโอนงบสวนน้ีไป จํานวน ๑๑๐,๙๕๐ บาท ยอดเงินที่จะใชตอไปก็
คงจะพอเพียง  

ประธานสภาฯ  - มีทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม โดยการยกมือ  
    ทานใดเห็นควรอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย งบกลาง (เงินสํารองจาย) ไปต้ังเปนรายการใหม

ตามโครงการถมที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ  งบประมาณ ๑๑๐,๙๕๐ บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๑ เสียง  ไมอนุมัติ ๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

  ๔.๔  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ และขออนุมัติโอนงบประมาณ 
      เพ่ิมเติม หมวดครุภัณฑเครื่องตัดหญา  
ประธานสภาฯ  -ขอเชิญผูบริหารไดช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  
  หมวดครุภัณฑเครื่องตัดหญา 
นายกฯ   -มอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัด เปนผูช้ีแจง 
หัวหนาสํานักปลัด  - ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทนุ  
   คาครุภัณฑ  ประเภทงานบานงานครัว   รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ต้ังไว ๑๗,๐๐๐  
   บาท  รายละเอียดเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี เปน 
   เครื่องตัดหญาแบบสะพาย  มีเครื่องยนตเบนซิน ๒ จังหวะ  มีกําลังเครื่องยนตไมตํ่ากวา ๔๐.๒ ซีซี 
   หรือขนาดไมตํ่ากวา ๑.๙ แรงมา  ความจุถังนํ้ามัน ๑.๑ ลิตร  
    



-๑๒- 
 

   สวิชท ดับเครื่องแบบปุมเลื่อนดับที ่ดามจับ  พรอมใบมีด  จํานวน ๒ เครื่องๆ 
   ละ ๘,๕๐๐ บาท (ตามราคาทองตลาด) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
    ในการน้ี  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ไดตรวจสอบพบวาการต้ังงบประมาณ 
   รายจาย คาครุภัณฑเครื่องตัดหญาดังกลาวไมเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๕๘  กําหนด 
   ครุภัณฑงานบานงานครัว  รายการเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง มีรายละเอียดและคุณลักษณะดังน้ี   

- เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
- เปนเครื่องยนตขนาดไมนอยกวา ๑.๕ แรงมา 
- ปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา ๓๐ ซีซี  
- พรอมใบพัด 

    ดังน้ัน  เพื่อใหการปฏิบัติดังกลาวขององคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
   เปนไปดวยความเรียบรอย  เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย  วิธีการงบประมาณ 
   ขององคการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ขอ ๒๙  จึงขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง ดังน้ี 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภทงานบานงานครัว  รายการจัดซื้อเครื่อง
   ตัดหญาแบบขอแข็ง  ต้ังไว  ๑๙,๐๐๐ บาท  รายละเอียดเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ
   ขอแข็ง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา ๑.๕  
   แรงมา  ปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา  ๓๐ ซีซี  พรอมใบพัด  จํานวน  ๒ เครื่องๆ ละ ๙,๕๐๐  
   บาทเปนงบประมาณ  ๑๙,๐๐๐ บาท 
    เน่ืองจากงบประมาณไมเพียงพอจึงขอโอนงบประมาณรายจายตามขอ ๒๗ แผนงานงบ 
   กลาง (เงินสํารองจาย) จํานวน ๒,๐๐๐ บาท  มาต้ังจายเพิ่มเติม จึงขอใหสภาองคการ  
   บริหารสวนตําบลดงเย็น พิจารณาอนุมัติตอไป 
ประธานสภาฯ  -จากขอมูลที่หัวหนาสํานักปลัด ไดช้ีแจงเหตุผลความจําเปน ในการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  

   งบประมาณ หมวดครุภัณฑ เครื่องตัดหญา พรอมกับโอนงบประมาณรายจายจากงบกลาง 

    (เงินสํารองจาย) มาต้ังจายเพิ่มเติม จํานวน ๒,๐๐๐ บาท  มีสมาชิกทานใดสงสัย อยากซักถาม 

   เพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม  - ไมม ี

ประธานสภาฯ  - หากไมมีผมขอมติที่ประชุม โดยการยกมือ ทานใดอนุมัติใหอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

   งบประมาณ หมวดครุภัณฑเครื่องตัดหญา พรอมกับอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายงบกลาง       

                               (เงินสํารองจาย) มาต้ังจายเพิ่มเติม จํานวน ๒,๐๐๐ บาท  ขอใหยกมือ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง  

   ๔.๕  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ และสมัยสามัย  
                                    สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ  - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม  
   (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
   สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน 
   ประชุมสามัญประจํา,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
   สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรก 
   ของแตละป  ฉะน้ัน ในวันน้ีผมขอหารือตอที่ประชุมแหงน้ี  
  



-๑๓- 
มติที่ประชุม  - มีมติดังน้ี  ๑. กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 
     - สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๙ ต้ังแตวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ ต้ังแตวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ต้ังแตวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญที ่๔/๒๕๕๙ ต้ังแตวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๒. กําหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ต้ังแตวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 
   ๔.๖  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ประธานสภาฯ  - การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
    -คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  โดยสมาชิกสภาทองถ่ิน  
   ที่สภาทองถ่ินคัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ    
    -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น        

   โดยสมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน ๓ คน เปนกรรมการ  ขอใหนักวิเคราะห  

   ไดช้ีแจงรายละเอียด 

นักวิเคราะหฯ  -เน่ืองดวยกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  จะหมดวาระลงใน 

   วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการ   

   -มาใหม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร  

  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท   

  ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ  

  ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ิน       

  ที่จะตองมีการคัดเลือกจากสภาทองถ่ิน  มีดังน้ี 

   ๑.  กรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

        -  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน เปนกรรมการ 

   โดยการคัดเลือก ตองมีผูเสนอช่ือ และมีผูรับรอง ๒ คน   

   ๒.  กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   

        -  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  เปนกรรมการ 

  โดยการคัดเลือก ตองมีผูเสนอช่ือ และมีผูรับรอง ๒ คน   

  -ขอใหทานสมาชิกไดพิจารณาคัดเลือกกรรมการทั้ง๒ คณะคะ 

ประธานสภาฯ   -ตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงไปแลว ตอไปขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการ 

   พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

นายพลเวียงฯ  -เสนอนายชนะจิตต  ถวิลเครือ  เปนกรรมการ   

    นายสุพัฒน  พรมเมฆ  ส.อบต. หมูที่ ๒  เปนผูรับรอง 

    นางหนูพิน  นามดี ส.บต. หมูที่ ๓  เปนผูรับรอง 

นางหนูพินฯ  -เสนอ นายสุนันท  หัสดร  ส.อบต. หมูที่ ๑  เปนกรรมการ 

    นายนายสันติ  ถวิลเครือ  ส.อบต. หมูที่ ๒  เปนผูรับรอง 

    นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต. หมูที่ ๘  เปนผูรับรอง 



-๑๔- 

นางวาสนาฯ  -เสนอ นางรุงนภา  บูรณะพล ส.อบต. หมูที่ ๔ เปนกรรมการ 

    นายอดุลย  ไชยคําจันทร  ส.อบต. หมูที่ ๘  เปนผูรับรอง 

    นายขวัญเมือง  ปาจันทร ส.อบต. หมูที่ ๗  เปนผูรับรอง 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น จํานวน ๓ คน ดังน้ี 

1. นายชนะจิตต  ถวิลเครือ    ส.อบต. หมูที่ ๗ 

2. นายสุนันท  หัสดร  ส.อบต. หมูที่ ๑ 

3. นางรุงนภา  บูรณะพล ส.อบต. หมูที่ ๔ 

ประธานสภาฯ   -ลําดับตอไป เปนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 

   สวนตําบลดงเย็น  

นายสันติฯ  -เสนอนายบุญมา  เยาวะศรี  ส.อบต. หมูที่ ๕ 

    นายอุทัย  จันทะวิลัย  ส.อบต. หมูที่ ๖  เปนผูรับรอง 

    นายโสวัฒน  ปาจันทร ส.อบต. หมูที่ ๖ เปนผูรับรอง 

นายทองฤทธ์ิฯ  -เสนอ นายสุพัฒน  พรมเมฆ  ส.อบต. หมูที่ ๒ 

   นายพลเวียง  คําสีลา  ส.อบต. หมูที่ ๔ เปนผูรับรอง 

   นายมานิต  เมฆศรี    ส.อบต. หมูที่ ๑  เปนผูรับรอง 

นางรุงนภาฯ  -เสนอนางหนูพิน นามดี ส.อบต. หมูที่ ๓ 

   นายโสวัฒน  ปาจันท  ส.อบต. หมูที่ ๖  เปนผูรับรอง 

   นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต. หมูที่ ๘  เปนผูรับรอง 

มติที่ประชุม  -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  

   จํานวน ๓ คน ดังน้ี 

1. นายบุญมา  เยาวะศรี    ส.อบต. หมูที่ ๕ 

2. นายสุพัฒน  พรมเมฆ  ส.อบต. หมูที่ ๒ 

3. นางหนูพิน  นามดี  ส.อบต. หมูที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ  

นักวิเคราะหฯ  - เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ทางองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   

   ไดจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาและจัดทํา 

   แผนพัฒนาสามป  โดยจะออกประชุมประชาคมหมูบาน ระหวางเดือน มีนาคม ๒๕๕๙  และเดือน

   เมษายน ๒๕๕๙ จะจัดประชุมประชาคมระดับตําบล ดิฉัน ไดแจกเอกสารสรุปโครงการแผนพัฒนา

   สามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ใหกับทานสมาชิกทุกไดพิจารณา พรอมทั้งไดสรุปงบประมาณที่แตละ

   หมูบานไดรับการจัดสรร ใหทราบเปนขอมูลเบื้องตน กอนที่ทางเจาหนาที่จะออกประชาคม        

   การออกไปประชุมประชาคม ก็เพื่อตองการรับทราบปญหาความตองการตางๆ ของพี่นอง 

   ประชาชนประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองที่สามารถ 

   ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในชุมชนได  โดยจะม ี

   หนังสือแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ  

มติที่ประชุม  - รับทราบ 



-๑๕- 

นางรุงนภาฯ  - เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันมีเรื่องที่จะนําเรียนตอที่ประชุมสภาฯ  เรื่องการดําเนินการรื้อถอน 

   อบต.หลังเกา ที่ชํารุดทรุดโทรม เราจะมีวิธีการแกไขอยางไร  

   -อีกเรื่อง ในการประชุมสภาฯ เมื่อพิจารณางบประมาณไปแลว ไมอยากใหคณะผูบริหารแกไข  

   เพราะเปนการตกลงรวมกันแลว ถามีการเปลี่ยนแปลงแสดงวาการที่ประชุมไปแลวไมมีความหมาย 

นายกฯ   -ขอตอบคําถามของทานสมาชิกฯ  ดานการดําเนินการ อบต.หลังเกา เดิมเปนของหนวยงานพัฒนา

   ชุมชน ไดมอบให อบต.ดงเย็น ใชงานเปนที่ทําการ แตเราก็จะตองชวยกันดูแลรักษา ผมขอปรึกษา

   กับผูมีสวนเกี่ยวของกอนวาจะดําเนินการอยางไร 

   -เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ขอความตางๆ ที่ผานที่ประชุมไปแลวน้ัน เราไดแกไข

   เพื่อประโยชนของชุมชน ใหไดรับมากที่สุด และเทาเทียมกัน 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกทานใด มีขอซักถามหรือเสนอตอที่ประชุมขอเรียนเชิญ ชวงน้ีอยูในวาระอื่นๆ 

นายกฯ   - เรียนทานประธานสภาฯ  ผมขอเรียนช้ีแจงสําหรับงานที่จะทําตอไปภายในชุมชนตําบลของเรา 

   - ขอใหสมาชิกสภาฯ สงรายช่ือ อปพร. วัดตัวตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. ตามที่กําหนดใหแตละ 

     หมูบาน 

   - การจัดงานวันสถาปนา อปพร. แหงชาติในปน้ี ผมไดเชิญประชุมสมาชิก อปพร.ทุกนายในวันที่  

     ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนดงเย็น เราจะไดประชุมซักซอมแนวทางการ

     ปฏิบัติหนาที่และหาแนวทางในการจัดงานรวมกัน 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

นายพลเวียงฯ  - สําหรับเรื่องการประชุมประชาคม บานดงสงา จะประชุมประจําเดือนรวมกับผูนํา อยูในระหวาง

   ตนเดือนหลังประชุมระดับอําเภอเสร็จ 

   - เรื่องการดําเนินการรื้อถอน อบต.หลังเกา ขอเสนอใหที่ประชุมสภาฯ ไดอนุมัติ เพื่อดําเนินการ 

                                  รื้อถอน 

ประธานสภาฯ  - เรื่องการดําเนินการรื้อถอน อบต.หลังเกา ที่ชํารุด ขอใหที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบเพื่อเปน 

   หลักฐาน ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ ทานใดเห็นควรรื้อถอน อบต.หลังเกา โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  เสียง  มีมติเห็นชอบใหรื้อถอน ๑๔ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

ประธานสภาฯ  -ในรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอฝากทางผูบริหารไดดําเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอน 

   อบต.หลังเกา  ในสวนของสภาฯ ไดมีมติเห็นชอบใหรื้อถอน อบต.หลังเกา แลว  และกระผมขอ 

   ปรึกษา แนวทางการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ตามโครงการที่อนุมัติ ขอจายขาด

   เงินสะสม โครงการตางๆ ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทุกโครงการ 

   จะเปนการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 

นายบุญมาฯ  - เรียนทานประธานสภาฯ กระผมขอสอบถาม เรื่องงานกอสรางที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน  

   ไมเห็นดําเนินการใหแลวเสร็จเปนเพราะเหตุใด งานดานไฟฟางบประมาณป ๒๕๕๘ ที่ผานมา  

   ตลอดจนงบประมาณ ป ๒๕๕๙ ขณะน้ีดําเนินการไปถึงไหนแลว อยากทราบความกาวหนา 

 

/นายกฯ... 



-๑๖- 

นายกฯ   - เรียนทานประธานสภาฯ กระผมขอช้ีแจงการดําเนินงานใน อบต. การกอสรางปายประชาสัมพันธ 

   ผูรับเหมาไมมาทํางานเลย ไมทราบเพราะเหตุใด ถาทําผิดสัญญาทาง อบต. ก็จะตองปรับไปตาม 

   ระเบียบ 

 - งานดานไฟฟาลาชา ผมทราบขอมูล หนวยงานไฟฟาไดปรับเปลี่ยนระบบการบริหารใหม เลยเกิด

 ความลาชา ทาง อบต.ดงเย็น จะติดตามกับการไฟฟาอําเภอบานดุง ตอไป 

นางรุงนภาฯ  - เรื่องงบประมาณขยายเขตไฟฟา ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอใหคณะผูบริหารเจาหนาที ่

   ผูเกี่ยวของไดทําหนังสือไปหาการไฟฟาอําเภอบานดุง เพื่อประมาณการราคา พรอมโอนเงินใหการ

   ไฟฟา เพื่อจัดลําดับออกมาดําเนินการดวย 

นายกฯ   - เรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนไฟฟางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

   ไดทําหนังสือไปถึงการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานดุง แลว รอ เจาหนาที่ออกมาประมาณการ จะ

   ติดตามอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือมีขอเสนอแนะ หรือไม  ถาไมมี ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร  

   สมาชิกฯ ตลอดจนเจาหนาที่ ที่ใหความรวมมือดวยดี ในการประชุมครั้งน้ี ขอขอบคุณ  

   ขอปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น. 

 

     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 )   

           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 


