
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  

เมื่อวันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.    

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 ี ส.อบต. หมู ๕ /

เลขานุการฯ 
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  
๗ นายฐานิสร  มูลดี หัวหนาสํานักปลัด ปนัดดา  กาหวาย  
๘ นายเคน  ดิศเจริญ ผูใหญบาน หมูที่ ๓ เคน  ดิศเจริญ  
๙ นายวันดี  บุญมาต ผูใหญบาน หมูที่ ๕ วันดี  บุญมาต  

๑๐ นายพงษศิริ  ปองปาน ปลัด อบต.ดงเย็น พงษศิริ  ปองปาน  
๑๑ นางประภาศิริ  ผัดโกน นักทรัพยากรบุคคล ประภาศิริ  ผัดโกน  
๑๒ นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะหฯ ปนัดดา กาหวาย  
๑๓ นางสาวอุไลภรณ  คําปากกา ผูชวย จนท.ธุรการฯ อุไลภรณ คําปากกา  

/ผูไมมาประชุม... 

(สําเนา) 



-๒- 

ผูไมมาประชุม 

 - ไมม ี

เริ่มประชุม เวลา๐๙.๑๕ น. 
เลขานุการสภาฯ - ไดเรียกสมาชิกสภาฯ เขาหองประชุมเมื่อครบองคประชุมแลวจึงเชิญทานประธานไดกลาวเปดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ไดมาครบองคประชุมแลวขอเปดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ ขอขอบคุณคณะบริหาร ตลอดจนสมาชิกฯ ไดเขารวมกิจกรรมโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที ่ 
                         เมื่อวัน ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนดงเย็น 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๒ แจงสถานการณบานเมืองในปจจุบัน  คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางเสร็จสิ้นแลว 
                        อยูในชวงจะนําออกรางออกมาใหประชาชนไดลงมติรับรางรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                        โดยบุคคลที่มสีิทธิลงมติ ตองมีอายุ  ๑๘  ปข้ึนไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๓ การลงมติ  มีระเบียบออกประกาศการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  ใหคอยระวังในการ 
                        วิจารณในรางรัฐธรรมนูญ  การลงมติที่จะมีคําพวง  สว.  จะใหมีสิทธิเลือกนายกไดหรือ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑.๔ สภาพอากาศในปจจุบัน  อากาศชวงน้ีรอนมาก  ใหทุกทานคอยดูแลสุขภาพดวย  บริโภคอาหารที่มี 
                 ประโยชนตอรางกาย  พักผอนใหเพียงพอ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ  - ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาสําเนารายงานการประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
     ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ๓ .๑   เ สนอ พิจา รณาอ นุมั ติ โ อนงบประมา ณรายจ า ยประ จํ า ป   พ . ศ .  ๒๕๕ ๙                                                                                                                         
 เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหมหมวดครุภัณฑ  คาจัดซื้อจัดจางรถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๖ ตัน  ๖  
 ลอ  แบบอัดทาย  ตามมาตรฐานครุภัณฑ  ป  ๒๕๕๙  งบประมาณ  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท (สอง
 ลานสามแสนบาทถวน) 

ประธานสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
 ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให
 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
 ทองถ่ิน  ดังน้ัน ขอเชิญผูบริหารไดช้ีแจงตอที่ประชุมเพื่อจะไดใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณา 

นายทรงศิลป หันประดิษฐ - เรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิก ทุกทาน  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ   
นายก อบต.ดงเย็น  สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ ไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อ
   รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ แอบอัดทาย ตามมาตรฐานครุภัณฑป ๒๕๕๘  งบประมาณ  
   ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน  
 

/ องคการ... 
 



-๓- 
  ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  มท  ๐๘๐๘๒/ว๑๔๓๘  ลงวันที่  ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๕๙  และหนังสือของกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  มท  ๐๘๐๘๒/ว๒๐๘๖  ลงวันที่  ๑๒  
เมษายน  ๒๕๕๙ แจงไมใหนําเงินสะสมไปในกิจกรรมที่เปนขอหามในการซื้อรถบรรทุกขยะหรือรถอื่นๆ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ดังน้ัน ทางผูบริหารไดพิจารณาแลว เพื่อเปนการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชน  ในดานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงมีความจําเปนตองจัด       
ซื้อรถขยะ จึงไดพิจารณาเห็นวาควรมีการโอนงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อต้ังจายเปนรายการ
ใหมหมวดครุภัณฑ  ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  ดังน้ัน ผูบริหารจึงขอเสนอใหสภาฯ พิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙ เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑ รายละเอียด
ดังน้ี 

  ขอโอนเพ่ิม  โอนต้ังจายเปนรายการใหม  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  แผนงาน 
  บริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการจัดซื้อ 
  รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน  ๖ ลอ  แบบอัดทาย  ต้ังไว  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ 
  จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน  ๖ ลอ  แบบอัดทาย  จํานวน  ๑ คัน  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี   ปริมาตร 
  กระบอกสูบไมตํ่ากวา  ๖,๐๐๐  ซีซี  ตูบรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา  ๑๐  ลูกบาศก 
  เมตรและสามารถรับนํ้าหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไม
  ตํ่ากวา  ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม  ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา  
  ๒,๕๐๐  ปอนดตอตารางน้ิว  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง หรือตามที่องคการบริหารสวนตําบล
  กําหนด (ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑป ๒๕๕๘) 

  ขอโอนลด    
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด 

  เงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินเดือนพนักงานสวนตําบลดังน้ี 
- นักวิชาการเกษตร  ต้ังไว ๑๘๐,๗๒๐ บาท ขอโอน   ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
- เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ต้ังไว  ๑๘๐,๗๒๐  บาท  ขอโอน   ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
- เจาพนักงานธุรการ  ต้ังไว  ๑๓๘,๑๒๐  บาท  ขอโอน   ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
- เจาพนักงานองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ต้ังไว ๑๓๘,๑๒๐ บาท ขอโอน   ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ต้ังไว ๑๓๘,๑๒๐  บาท  ขอโอน   ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

รวมสํานักปลัดขอโอนลด  จํานวน  ๗๕๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) 
  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝายประจํา          
    รายการเงินเดือนพนักงานสวนตําบลดังน้ี 

- นักวิชาการการเงินและบัญชี  ต้ังไว  ๑๘๐,๗๒๐  บาท  ขอโอน   ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
- เจาพนักงานพัสดุ  ต้ังไว  ๑๓๘,๑๒๐  บาท  ขอโอน   ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
- เจาหนาที่ธุรการ  ต้ังไว  ๑๑๓,๒๘๐  บาท  ขอโอน  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 

รวมกองคลังขอโอนลด  จํานวน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนสองหมื่นบาทถวน) 
 

 

 

 

/กองชาง... 

  



-๔- 

  กองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินเดือน 
   พนักงานสวนตําบลดังน้ี 

- นายชางโยธา  ต้ังไว  ต้ังไว   ๑๓๘,๑๒๐  บาท  ขอโอน   ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
  กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาและถนน  หมวดเงินอุดหนุน  รายการเงินอุดหนุน 

   สํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานดุง   ต้ังไว  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขอโอน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      รวมกองชางขอโอนลดท้ังสิ้น  จํานวน  ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท  (หน่ึงลานหน่ึงแสนสามหมื่นบาทถวน)   
รวมเปนเงินงบประมาณขอโอนเพิ่มและลดทั้งสิ้น  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (สองลานสามแสนบาทถวน) 
ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดพิจารณา ครับ 

ประธานสภาฯ  - เมื่อคณะผูบริหารไดช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลความจําเปนแลว ขอใหที่ประชุมไดพิจารณารวมกัน  
                         หากทานใดมีขอซักถามตอที่ประชุม  ขอเรียนเชิญ 
นายพลเวียง  คําสีลา   - เรียนทานประธานฯ ตามที่คณะผูบริหารขอโอนลดงบประมาณ กองชาง ตําแหนง ชางโยธา          
ส.อบต.หมูที่  ๔               ถาเราตองการนายชางเพื่อมาปฏิบัติหนาที ่ เพราะเราขาดบุคลากรอยูแลว เราจะเอาเงินสวนใด  
                                  มาจายเปนคาเงินเดือนประจํา 
ประธานสภาฯ  - ใหนายกฯ  ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม 
นายทรงศิลป  หันประดิษฐ – ตามที่ ทานสมาชิกฯ ไดซักถาม ถาเรามีความตองการรับตําแหนงนายชางโยธา หรือจะเปน
นายก อบต.ดงเย็น ตําแหนงอื่นๆ ของพนักงานที่ขอโอนลด เราสามารถนําเงินสะสมที่มอียูมาสํารองจายเงินเดือน 
   พนักงานได ตามระเบียบ ไมผิดตอระเบียบ และในการขอโอน งบประมาณในครั้งน้ี ก็เพื่อจะนําเงิน
   งบประมาณไปใชจาย เพื่อแกไขปญหาความเดือนรอน ความตองการของประชาชน  
   การโอนลดเงินจากหมวดอุดหนุนไฟฟา จํานวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ถาสภาฯ เห็นชอบแลว   
   แนวทางจะนําไปใชสวนไหนก็เปนอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารเปนการบริหารภายในองคการ 
   บริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ  - ในชวงน้ีอยูในระเบียบวาระที่ ๓  เพื่อเสนอใหพิจารณาอนุมัติ  ขอใหสมาชิกฯไดพิจารณา 
                                 ใหถองแท 
นายสุนันท หัสดร  - เรียนทานประธานฯที่เคารพ การจัดซื้อรถของ อบต.แตละครั้งมีปญหาทุกครั้ง  คณะผูบริหารยก  
ส.อบต.หมูที่ ๑   (คําสั่งดวนมาก)  มาเปนประเด็น  หนังสือสั่งการ  ทางสภาฯ ไมไดรับขอมูลขาวสารลวงหนาเลย 
     กระผมคิดวานาจะใหทราบลวงหนา  เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน 
ประธานสภาฯ  - เรื่องน้ีเราทราบแตสอบราคา  ๕  โครงการ  ในวันที่ ๑๙  เมษายน – ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   
   แตโครงการประกวดราคาจัดซื้อรถขยะไมสามารถจัดซื้อได มีหนังสือสั่งการไมสามารถดําเนินการ 
   ได เราไมไดทราบลวงหนา 
นายทรงศิลป  หันประดิษฐ - กระผมขอเรียนเพิ่มเติมตอที่ประชุม  ความเปนจริงหนวยงานรับหนังสือก็แจงลาชาอยู   
นายก อบต.ดงเย็น แตการสงหนังสือ จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินก็เกิดความลาชา  เราจึงหาชองทาง 
   แกไข  ในการขัดตอระเบียบการจัดซื้อรถขยะเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จ  จึงไดขอเปดประชุมสมัย
   วิสามัญ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๙  ใหสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติ 
นายสมบูรณ  ชินแสง - เรียนทานประธานฯกระผมมีขอซักถามทานคณะผูบริหาร  ในการทํางานขององคการบริหาร    
ส.อบต. หมูที่ ๕   สวนตําบล การทํางานดูแลความเดือดรอนของพี่นองประชาชน  ถามีคําสั่งการมา  สภาฯเราก ็
   แกไขไป  การทํางานเรายึดประชาชนเปนหลัก  สภาฯเห็นชอบ  ทานยึดประชาชนหรือยึดคําสั่ง 
   การเปนแนวทางการทํางาน 

/นายทรงศิลป... 
 

  



-๕- 
นายกฯ   - เรียนทานประธานฯ ในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะตัวกระผมในการ 
   ทํางานขอยึดระเบียบและคําสั่งจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  สวนความตองการของพี่
   นองประชาชนเอามาเปนลําดับตอไป 
เลขานุการสภาฯ  - เรียนทานประธานฯ ที่เคารพกระผมขอเรียนตอทานผานไปถึงทานนายกฯ วาขอพิจารณาอนุมัติ 
   จากสภาฯ  ฉบับน้ี  ถาสภาฯอนุมัติแลว  งบประมาณรายจาย  ป ๒๕๕๙  เพื่อนํามาจัดซื้อรถขยะ 
   ในราคา จํานวน  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  แตเงินในสวนรางขอบัญญัติจายขาดเงินสะสม ไมไดใชจาย   
   ถาตองการเปนเงินสะสมในปถัดไป ผมอยากจะเรียนถามทานนายกวา  ในปถัดไป ๒๕๖๐  
   เราจะสามารถนําเงินสวนน้ีมาต้ังจายข้ึนใหมไดไหม เพื่อแกปญหาความเดือดรอนของพี่นอง 
   แตละชุมชน 
นายทรงศิลป  หันประดิษฐ - ขอเรียนช้ีแจงตอที่ประชุม ถาสภาฯ อนุมัติใหโอนเงินในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    
นายก อบต.ดงเย็น ๒๕๕๙  ใหซื้อรถขนขยะแลว  เงินสะสมที่ไดอนุมัติไป จํานวน  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท ก็จะตกเปน 
   เงินสะสมในปถัดไป  เราก็สามารถ นํามาใชจายได  กระผมขอดูเงินสะสมของปตอไปกอน 
ประธานสภาฯ  - ขอเพิ่มเติม  ถาสภาฯอนุมัติใหใชจายแลว  โครงการจัดซื้อรถขยะ  คณะผูบริหารจะสามารถ 
   ดําเนินการใหทันกับปงบประมาณหรือไม 
นายทรงศิลป  หันประดิษฐ- ขอเรียนช้ีแจง  ในการจัดซื้อรถขยะถาสภาฯอนุมติ แลวกระผมจะทําการประกวดราคา 
นายก อบต.ดงเย็น ตามระเบียบผมคาดหวังเปนอยางย่ิงวาโครงการน้ีจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙  
   น้ี ขอเรียนตอที่ประชุม 
นายสุนันท  หัสดร - ขอเพิ่มเติม  ในการจัดซื้อรถขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็นที่ผานมา  เคยมีปญหาความ 
ส.อบต. หมูที่ ๑    ลาชาไมทันเหตุการณและหวงเวลา  ขอฝากคณะผูบริหารไดตระหนักในเรื่องน้ีดวย 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกฯทานใด  มีขออภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม  
    ถาไมมีจะใหสมาชิกฯ ไดลงมติ  พิจารณาอนุมัติในการโอนงบประมาณประจําป  ๒๕๕๙   
   เพื่อต้ังจายในหมวดครุภัณฑ จัดซื้อรถบรรทุกขนขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ แบบปดทาย  
   งบประมาณ  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท 

  - ทานใดเห็นวาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙ ไปต้ังจายเปนรายการใหม  
  หมวดครุภัณฑ  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอความกรุณายกมือ 

ที่ประชุม  - อนุมัติ  ๑๒  เสียง 
ประธานสภาฯ  - ทานใดเห็นวาไมอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙ ไปต้ังจายเปนรายการใหม  
   หมวดครุภัณฑ  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอความกรุณายกมือ 
ที่ประชุม  - ไมอนุมัติ  ๑  เสียง 
นายบุญมา เยาวะศร ี - สรุปที่ประชุมมีมติ  - อนุมัติ  ๑๒  เสียง 
เลขานุการสภาฯ     - ไมอนุมัติ  ๑ เสียง 
      - งดออกเสียง ๓ เสียง 
ประธานสภาฯ  - สภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น มีมติอนุมัติ  ใหโอนงบประมาณรายจาย   
   ประจําป  ๒๕๕๙  ต้ังจายเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑ  คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด ๖ ตัน 
   ๖ ลอ แบบอัดทาย  ตามมาตรฐานครุภัณฑ  ป ๒๕๕๘งบประมาณ  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท   
   (สองลานสามแสนบาท)   
 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๔ .... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

นายพลเวียง คําสีลา -  เรียนทานประธานฯ ในการทํางานของเรา  โครงการจายขาดจากเงินสะสมของป พ.ศ. ๒๕๕๙  

ส.อบต.หมูที่ ๔  ทุกโครงการแตละหมูบาน  ผมอยากจะใหเจาหนาที่ฝายกองชาง  ไดออกไปถายภาพไวกอนที ่

                                จะดําเนินการเพื่อเปนหลักฐาน 

นายขวัญเมือง  ปาจันทร - เรียนทานประธานฯ โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๙    

ส.อบต. หมูที่ ๗  กระผมอยากใหคณะผูบริหารไดรีบดําเนินการใหแลวเสร็จดวย  เพราะใกลสิ้นสุดปงบประมาณ 

  และจะเขาฤดูฝนซึ่งเปนปญญากับการกอสรางทุกป 

นายสมบูรณ  ชินแสง - ทานประธานสภาฯ  กระผมอยากทราบความคืบหนา ในการรื้อถอน  อบต. หลังเกา   

ส.อบต. หมูที่ ๕  ดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแลวเพราะทางสมาชิกฯ ก็ไดลงมติเห็นชอบแลว 

นายทรงศิลป  หันประดิษฐ- กระผมขอตอบคําถามของสมาชิกฯ  ดังน้ี 

นายก อบต.ดงเย็น ผมจะแจงใหกองชางออกไปเก็บหลักฐาน  ถายภาพโครงการทุกหมูบานกอนจะดําเนินการ 

  โครงการที่ยังไมแลวเสร็จงบจายขาดเงินสะสม  หลังวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ น้ี จะพอทราบ 

  วาบริษัทใดมาย่ืนซองสอบราคาทําสัญญาไปแลว  สวนโครงการงบประมาณประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙  

 ตามขอบัญญัติ  จะดําเนินการประกาศสอบราคา  ถางบประมาณเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   

  สวนงบประมาณไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กระผมจะเรียกผูประกอบการมาตกลงราคา   

  แลวดําเนินการไดเลย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

นายทองฤทธ์ิ คตสังหาร - เรียนทานประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับงบฉุกเฉินโครงการซอมแซม 

ส.อบต.หมูที่ ๘  ทอระบายนํ้าลําหวยกอกไดสงโครงการเสนอ  ต้ังแตเดือน มีนาคม ๒๕๕๙  ขณะน้ียังไมได

 ดําเนินการอยากทราบความคืบหนาดวย 

นายอุทัย  จันทะวิลัย - ขอเรียนถามทานนายกฯ งบประมาณสนับสนุนศูนยสาธารณะสุขมูลฐานแตละหมูบาน            

ส.อบต. หมูที่ ๖  จํานวน ๑๕,๐๐๐  บาท  แตละศูนยฯ ทางองคการบริหารสวนตําบล  ไดโอนเงินเขาบัญชี 

   ศูนยแลวหรือยัง 

นางรุงนภา  บูรณะพล - เรียนทานประธาน  ดิฉันขอเสนอแนวทางการติดตามเอกสารที่ดิน อบต.หลังเกา ขอใหเจาหนาที่

รองประธานฯ  ไดไปตรวจสอบที่อําเภอ เพื่อใหมีความชัดเจน  เพื่อจะไดดําเนินการรื้อถอนตามมติสภาฯ 

  - เรื่องการใชจายงบประมาณ  ในการจัดกิจกรรมตางๆในแตละปขอใหช้ีแจงตอสภาฯ ทราบดวย 

  - การประกาศจัดซื้อ จัดจาง  สอบราคา  ดานเอกสารเปนหนาที่ของพนักงานทานใด 

นายทรงศิลป  หันประดิษฐ  - กระผมขอเรียนตอที่ประชุม ในการใชจายงบประมาณ  ในการจัดกิจกรรมตางๆการประชุม 

นายก อบต.ดงเย็น  ครั้งตอไป จะนําขอมูลมาช้ีแจงตอที่ประชุมทราบ  พรอมพนักงานผูรับผิดชอบมาช้ีแจง      

                                รายละเอียด 

  - สวนบทบาทหนาที่ของพนักงานแตละทานน้ัน  เรื่องหนาที่ยังไมชัดเจนโดยตําแหนง  

                                 เราทํางานในระบบชวยเหลือกัน  จึงทําใหงานลาชาไปบาง 

  - โครงการจายขาดเงินสะสม  โครงการ ม.๕  ถนนลาดยาง  เห็นผูรับเหมามาซื้อแบบแปลนแลว 

/นายโสวัฒน... 
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นายโสวัฒน  ปาจันทร - เรียนทานประธานฯ กระผมขอช้ีแจงใหที่ประชุมทราบ  โครงการกอสรางเมรุ ม.๖   

ส.อบต. หมูที่ ๖  ขณะน้ี ประชาชนไดเตรียมสถานที่เรียบรอยแลวขอใหไปดําเนินการไดเลย 

  - บานปาเปานอย  จะมีการทําบุญประเพณีบุญเบิกบาน  ของบประมาณสนับสนุนหมูบานละ    

  ๑๐,๐๐๐ บาทเขาบัญชีดวย 

นายทรงศิลป  หันประดิษฐ - การกอสรางเมรุ  ทั้งหมูที่ ๖ และหมูที่ ๗ ในปน้ีจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ เพื่อแกไข   

นายก อบต.ดงเย็น            ปญหาความเดือนรอนของพี่นองประชาชน 

  - งบประมาณสนับสนุนหมูบานละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  ไดโอนเงินเขาบัญชีหมูบานไปแลว 

นายพลเวียง  คําสีลา - เรียนทานประธานฯ  กระผมขอเสนอใหการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   

ส.อบต. หมูที่ ๔   ๒๕๖๐  อยากจะขอใหสภาฯ ไดมีสวนรวมพิจารณา  เพื่อเปนแนวทาง 

นายทรงศิลป  หันประดิษฐ - เรียนทานประธานฯ ตามที่สมาชิกฯไดเสนอมา  การมีสวนรวมในการพิจารณารางขอบัญญัติ

นายก อบต.ดงเย็น งบประมาณรายจายประจําป  อยากใหทางสภาฯ ไดหาแนวทางจัดทํารางใหควบคุมและถูกตอง 

   รวมกัน 

ประธานสภาฯ  - กระผมขอฝากคณะผูบริหาร ในการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายป  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ขอใหเตรียมความพรอมไวเน่ินๆ  เพราะจะอยูในกรอบกําหนดเปดสมัยประชุมสภาฯ  เพื่อให
 ทันเวลาประชุม  และมีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมม ี

   - ขอขอบคุณสมาชิกฯ  คณะผูบริการ  พนักงาน  ที่ไดใหความรวมมือในการเขารวมประชุมครั้งน้ี -
    ขอปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ 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 


