
  



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ผู้มาประชุม 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่ ๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นางหนูพิน  นามด ี ส.อบต.  หมู่ ๓ หนูพิน  นามดี  
๙ นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่ ๔ พลเวียง  ค าสลีา  

๑๐ นายสมบรูณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่ ๕ สมบรูณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทวิลัย ส.อบต.  หมู่ ๖ อุทัย  จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่ ๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  
๑๔ นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่ ๘ ทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่ ๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร ์  
๑๖ นายบุญมา  เยาวะศร ี ส.อบต. หมู่ที่ ๕/

เลขานุการสภา ฯ 
บุญมา  เยาวะศร ี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่ม ี

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายประสงค์  ดิศเจรญิ เลขานุการนายก ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
๔ นายฐานิสร์  มูลด ี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์   มูลด ี  
๕ สาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



- ๒ – 
 

เริ่มประชุม เวลา๐๙.๑๕ น. 
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑.๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ที่ผ่านมาทุกท่านไดร้่วมออกเสียงประชามติ  ในร่างรัฐธรรมนญู 
                                     ถือว่าเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย  ซึ่งได้มารัฐธรรมนญูปกครองบ้านเมืองต่อไป 
                      ๑.๒ ผลการออกเสียงประชามติ  ในร่างรัฐธรรมนูญ  เห็นชอบ ๑๔ ล้าน  คนไม่เห็นชอบ  
                                     ๑๒ ล้านคนส่วนค าถามพ่วงประเด็นที่ ๒  ให้ลงร่วมเลือกนายก  เห็นชอบ ๑๓ ล้าน   
         คนไม่เห็นชอบ ๑๐ ล้านคน  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                                     จะรายงานผลเป็นทางการและสง่ร่างฯ  ให้สอบนิติบัญญัติ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
                     ๑.๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  องค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น  จะจัดกจิกรรมวันแม่ 
                              แห่งชาติที่โรงเรียนชุมชนดงเย็น  เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ขอให้ทุกท่านเข้า           
                                    ร่วมกิจกรรมนี ้
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใด
หรือไม่อย่างไร  

มติที่ประชุม  - มีมตเิป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่  
   ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
   ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   มาตรา ๔๖ (๒) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอี านาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง 
   ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมสีาระส าคัญดงันี้  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลใหจ้ัดท าเป็นข้อบญัญัติองค์การ 
   บรหิารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่
   กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

   /เมื่อสภาฯ.... 
 



-๓- 
 

   - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกบัร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   แล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายในสิบห้าวันนับ 
   แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
   - ในการพจิารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลต้อง 
   พิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รบัร่างข้อบัญญัติน้ัน 
   - ในการพจิารณาร่างข้อบญัญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเตมิรายการหรือจ านวนในรายการ
   มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมไิด้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินสง่ใช้ต้นเงินกู้ 
   ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
   ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ข้อ ๔๓ ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติตอ้งแบง่เป็นข้อและมีบันทกึดังต่อไปนี ้
   (๑) หลกัการของร่างข้อบญัญัต ิ
   (๒) เหตผุลที่เสนอร่างข้อบญัญัต ิ
   การเสนอร่างข้อบญัญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
   ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบญัญัตงิบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔  
   ว่าด้วยงบประมาณ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญนายก อบต.ดงเย็น เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อสภา อบต.ดงเย็น 
นายก อบต.  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
              บัดน้ีถงึเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จะได้เสนอร่างข้อบญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   
จึงขอชีแ้จงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 

ดังน้ี 
   ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๓๑,๖๒๕,๐๑๘.๘๖ บาท 
   ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๑๐,๒๕๖,๔๔๒.๘๕ บาท 
   ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๑,๑๑๓,๒๒๔.๐๗ บาท 
   ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยงัไม่ได้เบิกจา่ย จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
   ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยงัไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน ๔ โครงการ รวม ๔๑๑,๗๔๖.๐๐ บาท 
  ๑.๒ เงินกู้คงคา้ง จ านวน ๐.๐๐ บาท 

     
 
 

  /๒. การบริหาร... 
 



 -๔- 
๒. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

  (๑) รายรับจริง จ านวน ๒๒,๑๐๒,๕๓๕.๐๑ บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน ๗๔,๙๓๖.๙๑ บาท 

  หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๑๗๗,๒๑๑.๗๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน ๑๒๙,๘๐๖.๖๒ บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ จ านวน ๙๓,๖๕๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดภาษีจดัสรร จ านวน ๑๒,๓๒๐,๗๑๙.๗๘ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๙,๓๐๖,๒๑๐.๐๐ บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน ๘,๕๕๑,๕๔๐.๐๐ บาท 

 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๑๒,๗๑๕,๑๕๗.๙๔ บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน ๕๖๗,๒๕๓.๐๐ บาท 
  งบบคุลากร จ านวน ๕,๓๒๑,๔๔๙.๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน ๓,๘๗๘,๐๕๕.๙๔ บาท 
  งบลงทุน จ านวน ๑๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน ๒,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน ๑๐,๐๗๕,๔๒๐.๐๐ บาท 
 (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๔,๐๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท 
 (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ๐.๐๐ บาท 

            

 
  รายรับจริง ปี  

๒๕๕๘ 
ประมาณการ ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ ปี 

๒๕๖๐ 
รายได้จัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร ๗๖,๙๘๙.๑๕ ๔๖,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๘๗,๑๖๔.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๕๗,๘๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๕๖,๔๑๗.๑๑ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๓๖,๗๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๘,๒๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บ ๔๕๗,๒๗๐.๒๖ ๓๖๙,๐๐๐.๐๐ ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๖,๒๖๗,๗๙๐.๖๓ ๑๕,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๖,๒๖๗,๗๙๐.๖๓ ๑๕,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๒๒,๑๖๕,๕๒๒.๐๐ ๑๑,๒๓๖,๑๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๒,๑๖๕,๕๒๒.๐๐ ๑๑,๒๓๖,๑๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๓๘,๘๙๐,๕๘๒.๘๙ ๒๖,๘๐๔,๑๐๐.๐๐ ๓๘,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ 

/เหตผุล... 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



-๕- 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
รายจา่ย รายจา่ยจริงปี ๒๕๕๘ ประมาณการ          

ปี ๒๕๕๙ 
ประมาณการ           

ปี ๒๕๖๐ 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง ๘๗๔,๙๐๔.๐๐ ๑,๒๕๕,๖๘๐.๐๐ ๙,๙๘๑,๓๔๐.๐๐ 
  งบบุคลากร ๖,๔๖๗,๖๙๔.๐๐ ๙,๙๔๓,๐๙๐.๐๐ ๑๒,๕๓๒,๕๕๐.๐๐ 
  งบด าเนินงาน ๕,๐๑๙,๘๓๒.๘๗ ๗,๓๗๙,๙๐๐.๐๐ ๖,๙๔๓,๗๒๐.๐๐ 
  งบลงทุน ๓,๒๗๐,๕๐๐.๐๐ ๑,๙๙๕,๕๐๐.๐๐ ๒,๙๗๙,๔๐๐.๐๐ 
  งบเงินอุดหนุน ๔,๖๐๙,๓๐๙.๒๗ ๕,๒๓๘,๒๐๐.๐๐ ๔,๙๑๔,๘๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๐,๒๔๒,๒๔๐.๑๔ ๒๕,๘๑๒,๓๗๐.๐๐ ๓๗,๓๕๑,๘๑๐.๐๐ 
รวม ๒๐,๒๔๒,๒๔๐.๑๔ ๒๕,๘๑๒,๓๗๐.๐๐ ๓๗,๓๕๑,๘๑๐.๐๐ 

 
   - ผมขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๗,๓๕๑,๘๑๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
   และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่
   ประธานสภาฯ ได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว (นายก อบต.ดงเย็น ได้อธิบายช้ีแจงข้อบญัญัติงบประมาณ 
   เป็นราย ข้อต่อสมาชิกสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ  
อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๗ ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแลว้ ถ้าสมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอญัตติขอให้ปดิอภิปรายเพื่อให้
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุม  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา อบต.ดงเย็น ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ 
นายสุนันท์  หัสดร -เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขออภิปรายในร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  ๒๕๖๐ ค่าใช้จ่ายใช้โครงการสง่เสริมสุขภาพฟื้นฟูและพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  
   บาท เพื่อน าไปจ่ายในกจิกรรมใดบ้าง 
 
 

/นายก อบต. ... 



-๖- 
นายก อบต.ดงเย็น - งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ปีนี้น ามาต้ังจ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูและพัฒนา 
   ศักยภาพผู้สงูอายุ  ส่วนน้ีตั้งจ่ายในส านักปลัด ส่วนอีกกจิกรรมตั้งจ่ายในแผนงานกองการศึกษา  
   ในโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
นายพลเวียง  ค าสีลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงผูบ้รหิาร ผมขออภิปรายและสอบถามเรื่องงบลงทุน ตามร่างฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ของหมูท่ี่ ๔ ตามแบบ ปร. ๔ มีค่าใช้จ่าย ๒๑๕,๕๗๒.๒๒ บาท แต่งบประมาณที่ตัง้ไว้ ตั้งไว้  
   ๒๗๐,๐๐๐ บาท  ยอดเงินมีความแตกต่าง ขอทราบรายละเอียดด้วย 
นายก อบต.ดงเย็น - เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามร่างข้อบญัญัติที่ สมาชิกพลเวียง ได้สอบถามนั้น ตัวเลขประมาณ 
   การจาก ปร. ๔ และ ปร. ๕ แตกต่างกัน นั้น  เนื่องจากในแบบ ปร. ๔  เป็นประมาณการค่าวัสด ุ
   และค่าแรง ณ วันเวลาที่ประมาณการ  ซึ่งไม่ได้รวมค่า Factor f ที่ปรากฏในแบบ ปร. ๕  
   ซึ่งด าเนินการตามประกาศกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   
   ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณรายจ่าย จงึต้องตั้งตาม (แบบ ปร. ๕) แบบสรปุผลการประมาณการ 
   ราคางานก่อสร้าง 
นายก อบต.ดงเย็น -ท่านประธานสภาฯ ส าหรับในประเด็น หมวดเงินอุดหนุนต่างๆ โดยเฉพาะอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด 
   เทคโนโลยีการเกษตร ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทุกหน่วยงานที่ขอรับเงิน 
   อุดหนุนเมื่อด าเนินเสร็จแล้วต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น
   ทราบ  
นายพลเวียง  ค าสีลา - เรียนท่านประธานสภาฯ  เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดงเย็น 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทางคณะกรรมการไดป้ระชุมปรกึษาหารือ การด าเนินงานมีการรายงานผล
   การด าเนินงาน ต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป  ด้านงบประมาณ 
   เงินอุดหนุน เราจะขอเบิกจ่ายเฉพาะโครงการทีเ่ราสามารถด าเนินการได้เท่านั้น ที่เหลือก็จะ 
   ด าเนนิการส่งเงินคืนตามระเบียบต่อไป  
นายก อบต.ดงเย็น - เรียนท่านประธานสภาฯ  เพื่อท าความเข้าใจเรื่องเงินอุดหนุนอาหารกลาง แก่ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
   และของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ ผมจะใหผู้้อ านวยการกองการศึกษา ได้ช้ีแจงในรายละเอียด 
ผอ.กองการศึกษาฯ - ด้านเงินอุดหนุน อาหารกลางวันของโรงเรียนและของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ จะจัดสรรให้ตาม 
   รายหัว ตามจ านวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  คนละ ๒๐ บาท ของโรงเรียนประถม 
   จ านวน ๒๘๐ วัน ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๖๐ วัน แนวทางการใช้จ่ายส าหรบัศูนย์พัฒนา
   เด็กเล็ก จะโอนเงินเข้าบญัชีศูนย์ฯ ถ้ามีการปิดภาคเรียน เงนิค่าอาหารกลางวันนั้น จะไม่ได้ 
   ด าเนินการเบิกจ่าย จะตกเป็นเงินสะสมของศูนย์ฯ ต่อไป และการปิดการเรียนการสอนเป็นอ านาจ
   ของผู้บรหิาร จะสั่งการ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  หรอืซักถาม อีกหรอืไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติต่อทีป่ระชุมว่า 
   จะรบัหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงเย็น เรือ่ง งบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าป ีงบประมาณ ๒๕๖๐ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบให้รบัหลักการ ขอเชิญยกมือ 
ท่ีประชุม  มีมติรับหลักการ ๑๕ เสียง  ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

/๕.๒ การพิจารณา ... 



-๗- 
๕.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๕ วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ ๑๐๕ (๓) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตาม       
ข้อ ๑๐๓ (๑) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๗ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอช่ือ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถ่ิน 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถ่ินคณะนั้นๆ 
ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนก าหนดเวลา
นัดประชุม 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก
สภาท้องถ่ินมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายสุนันท์  หัสดร ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนห้าคน  
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑  ผู้รับรองได้แก่    ๑) นายสุพัฒน์  พรมเมฆ   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
     ๒) นายอุทัย  จันทะวิลัย   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน ขอเชิญยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
นายสุนันท์  หัสดร เสนอ นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายอุทัย  จันทะวิลัย   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
   ๒. นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



-๘- 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
นางหนูพิน นามดี เสนอ นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๓  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายสุพัฒน์  พรมเมฆ  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
   ๒. นายสันติ  ถวิลเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
นายสุพัฒน์  พรมเมฆ เสนอ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๒  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
   ๒. นายโสวัฒน์  ปุาจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 
นางรุ่งนภา  บูรณพล เสนอ นายพลเวียง  ค าสีลา  ส.อบต.หมู่ที่  ๔  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๔  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นางหนูพิน  นามดี  ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
   ๒. นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ 
นายพลเวียง  ค าสีลา เสนอ นายสุนันท์  หัสดร  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๔  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นางรุ่งนภา  บูรณะพล  ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
   ๒. นายสมบูรณ์  ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ 
 ถ้าไม่มี ผมขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย 
๑. นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 

   ๒. นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
   ๓. นายสันติ  ถวิลเครือ   ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
   ๔. นายพลเวียง  ค าสีลา  ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
   ๕. นายสุนันท์  หัสดร  ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากบัดน้ีเวลา ๑๒.๐๕ น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ จึงหยุดพัก
การประชุมไว้ช่ัวคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๕ น. 
๕.๓ การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 
 

/เลขานุการฯ.... 
 



-๙- 
 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๙ ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ 
ได้รับไปแล้ว บัดน้ีขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรก าหนดวันใด ระยะเวลา
เท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 

นายพลเวียง  ค าสีลา ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาย่ืนค าแปรญัตติ วันที่ ๑๑,๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.        

รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ช่ัวโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ ห้องสภา อบต.ดงเย็น 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีในเสนอ ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบตามที่       

นายพลเวียง  ค าสีลา  ขอได้โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

๕.๔ เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๙ ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถ่ิน” 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญตัติฯ ครั้งแรกในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ หลักจากเลิกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในวันนี้ ประชุม  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น 

ท่ีประชุม รับทราบ 
                     ๕.๖ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์  
  ไฟฟ้าและวิทย ุ
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณป ีพ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ 

และ ๓) ปีพ.ศ.  ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  
ที่ท าใหล้ักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน  และข้อ ๒๙ "ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ท าใหล้ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานทีก่่อสร้าง  
ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน  

ประธานสภาฯ         เรียนเชิญ นายก อบต.เสนอโครงการที่ประสงค์โอนงบประมาณงบประมาณและขอเปลี่ยนแปลง 
         ค า ช้ีแจงงบประมาณ ได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต.   ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ผมจะใหห้วัหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนรายละเอียด    
  เชิญหัวหน้าส านักปลัด 
 

/หัวหน้าส านักปลัด... 



-๑๐- 
 

หัวหน้าส านักปลัด       ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน          
พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนงานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิด
ประจ าที่ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจ าที่  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นวิทยุประจ าที่ระบบความถ่ี VHF/FM 
๑๓๖.๐๐-๑๗๔.๐๐ MHz ขนาด ก าลังส่ง  ๔๐ วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย  
ไมโครโฟน  พร้อมเสาส่งสัญญาณ  จ านวน ๑ ชุดๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท (ราคาและมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี ๒๕๕๘)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพบว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์เครื่องรับส่ง
วิทยุดังกล่าว ข้อเท็จจริงวิทยุดังกล่าวไม่อาจใช้งานหรือตรงกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้  

       จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ  พร้อมชุดเสาส่งสัญญาณ   
ข้อพิจารณา  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และพร้อมใช้งานกับภารกจิ  จึงได้ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ         
ครุภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้   
๑. เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจ าที่  ความถ่ี VHF/FM ๑๓๖.๐๐-๑๗๔.๐๐ MHz ขนาดก าลังส่ง        
๑๐ วัตต์  ประกอบด้วยตัวเครื่อง  เพาเวอร์ซัพพลาย  ไมโครโฟน  จ านวน ๑ ชุดๆละ ๒๘,๐๐๐ บาท 
(ราคาและมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
๒. ชุดเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร  ประกอบด้วยเสาเหล็กสูง ๑๒ เมตร  พร้อมลวดยึดตึง เสาโพลเด็ด
ไดโพล  จ านวน ๔  สแต็ค  และสายน าสัญญาณชนิด RG๘ ความยาว ๒๕ เมตร  พร้อมข้ัวต่อ  จ านวน 
๑ ชุด ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

     ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นไปด้วยความ  
  เรียบร้อย  เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร 
  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย   
  แผนงานบริหารงานทัว่ไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  รายการ 
  จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจ าที่  งบประมาณ  ๒๘,๐๐๐ บาท ส่วนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุด 
  เสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารและเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายตาม 
  ข้อ ๒๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     
  ประเภทค่าวัสดุ  รายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๒๓,๐๐๐ บาท  และแผนงาน  
  บริหารงานทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  รายการจัดซื้อ  
  เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจ าที่  งบประมาณ  ๒,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเพิ่มเติม  รายละเอียดตาม  
  เอกสารแนบพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ที่ประชุม  -พิจารณาร่วมกัน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะซักถามหรอือภิปราย หรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ว่าอนุมัติให้โอน

งบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง หมวดครุภัณฑ์ ไฟฟูาและวิทย ุ ท่านใดเห็นว่าอนุมัติให้
ด าเนินการ ขอได้โปรดยกมือ 

 
 

/ที่ประชุม... 
  



-๑๑- 
 

ท่ีประชุม มีมตอินุมัติ ๑๔  เสียง ไม่เห็นอนุมัต ิ– เสียง งดออกเสียง ๒  เสียง 
     ๕.๗ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ประธานสภาฯ         เรียนเชิญ นายก อบต. เสนอโครงการที่ประสงค์โอนงบประมาณได้เสนอต่อทีป่ระชุม 
นายก อบต.   ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ผมจะใหห้วัหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนรายละเอียด    
  เชิญหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนงานบรหิารงานทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน   
ไม่ได้ตั้งไว้ ส านักปลัด  กองคลงั  กองช่าง  ส่วนการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพบว่า
ครุภัณฑ์ส านักงานยงัขาดแคลนจงึมีความจ าเป็นต้องจัดหา  แต่เนื่องจากไม่ได้มีการตัง้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ไว้  จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานรายละเอียดตามข้อพิจารณาดังนี้  

 ส านักปลัด  ขอตั้งรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
       งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

๑. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก  ขนาดไม่ต่ ากว่า ๙๐.๐๐x๕๓.๐๐x๑๘๐.๐๐ ซม.  จ านวน ๑ หลัง   
ราคาหลังละ ๖,๕๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๖,๕๐๐ บาท 

๒. ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  ขนาดไม่ต่ ากว่า  ๑๒๐.๐๐x๔๐.๐๐x๘๗.๐๐ ซม.  
จ านวน  ๒ หลัง  ราคาหลังละ ๔,๕๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 

๓. ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ   ขนาดไม่ต่ ากว่า  ๑๒๐.๐๐x๔๐.๐๐x๘๗.๐๐ ซม.  
จ านวน  ๑ หลัง  ราคาหลังละ ๔,๕๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 

กองคลัง  ขอตั้งรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
    เกี่ยวกับการคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

๑. ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง  ขนาดไม่ต่ ากว่า ๙๐.๐๐x๓๑.๐๐x๑๗๔.๐๐ ซม. จ านวน ๑ หลัง   
ราคาหลังละ ๖,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๖,๐๐๐ บาท 

       กองการศึกษา ฯ  ขอตั้งรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไป 
       เกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

๑. ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒๐ ช่อง  ขนาดไม่ต่ ากว่า ๙๐.๐๐x๓๑.๐๐x๘๗.๐๐ ซม. จ านวน ๒ หลัง  
ราคาหลังละ ๔,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๘,๐๐๐ บาท 

            กองช่าง  ขอตั้งรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป 
         เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

1. เก้าอี้เบาะนวมแบบมีพนกัพิงแขน จ านวน ๔ ตัว  ราคาตัวละ ๒,๘๐๐ บาท   
รวมเป็นเงิน  ๑๑,๒๐๐ บาท 

     รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๔๕,๒๐๐ บาท  (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 

/เพื่อให้... 
 

  



-๑๒- 
 

   เพื่อให้ปฏิบัติดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นไปด้วยความ   
  เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน 
  ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๒๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
  งบด าเนินการหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
  หมวดอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน ๔๕,๒๐๐ บาท  มาตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ขอให้ที่ประชุม 
  ได้พิจารณา 
ที่ประชุม พิจารณาร่วมกัน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด จะซักถามหรืออภิปราย หรอืไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ว่าอนุมัติให้โอนงบประมาณ 
 ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานหรือไม่  ท่านใดเหน็ว่าอนุมัติ ขอเชิญยกมือ 
ท่ีประชุม มีมตอินุมัติ ๑๓  เสียง ไม่อนุมัต ิ– เสียง งดออกเสียง ๓  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ   
นายพลเวียง ค าสลีา  - เรียนท่านประธานฯ ผมขอเสนอผ่านขณะผูบ้รหิาร  การจดัซื้อกรวยสะท้อนแสงในการใช้งาน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขณะนี้ยังไม่พอใช้ในต าบลเรา  ขอให้จัดซื้อเพิม่เติมด้วย 
 - โครงการขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง  งบประมาณปี ๒๕๕๘  ปัจจุบันการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอ

บ้านดุง ยังมาด าเนินการให้แล้วเสรจ็โดยเฉพาะหมู่ที่ ๔ 
นายขวัญเมือง ปุาจันทร ์- เรียนท่านประธานฯ ผมมเีรื่องจะขอให้พจิารณา  ในการซอ่มแซมไฟฟูาแสงสว่างภายในหมูบ่้าน 
ส.อบต. หมู่ที่  ๗ มันเกิดความล่าช้า  ไม่ทันการ  ขอให้รบีด าเนินการบ้าง 
 - เรื่องพจิารณา เมื่อคืนวันที่ ๘ สงิหาคมทีผ่่านมา  ได้เกิดพายุลมกรรโชกแรง  ได้พัดต้นไม้หักล้มทบั

กุฏิพระสงฆ์  ในวัดรัตนโกสินทร์  พอจะมีแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้นได้หรือไม่ขอพิจารณา 
นายก อบต.ดงเย็น - เรียนท่านประธานฯ ตามที่สมาชิกฯ ได้เสนอมาเรื่องการขยายเขตไฟฟูาตลอดการซ่อมแซมไฟฟูา

แสงสว่างแต่ละหมู่บ้าน  ขอให้ท าหนังสือแจง้ด่วนต่อทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะรบีด าเนินการ 
 - ส่วนเรื่องภัยธรรมชาติวาตภัยในสถานที่วัด กระผมจะดรูายละเอียดของระเบียบก่อนว่าจะพจิารณา

ช่วยเหลือง ได้หรือไม่ ในปีนีผ้มได้ทราบข้อมลูจากหัวหน้าส านักปลัด ว่าเราจะไมส่ามารถน างบกลาง 
เงินส ารองจ่าย ไปใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลกูรงัในพื้นที่ เหมือนทีเ่ราได้ท ามา ได้ 

นางรุ่งนภา  บูรณะพล  -เรียนท่านประธานสภาฯ  ผ่านไปถึงผู้บรหิาร ดิฉันอยากจะขอทราบ โครงการงบลงทุนก่อสร้าง  
รองประธานสภาฯ งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ใกลส้ิ้นสุดปงีบประมาณแล้วยังไม่ไดด้ าเนินการทกุหมู่บ้าน  ขอให้ผูบ้รหิาร 
  ได้ทยอยสร้างงานไปแตล่ะหมู่บ้านด้วย  เพื่อใหท้ันกับปีงบประมาณแต่ละปี 
นายกฯ - ตามที่รองประทานสภาฯ  ได้เสนอมา  โครงการต่างๆ ของแต่ละหมูบ่้านงบประมาณของปี ๒๕๕๙ 

กระผมจะเรียกผู้รบัจ้างมาท าสัญญาทุกโครงการก่อนสิ้นปงีบประมาณ  เพราะเป็นโครงการตกลง
ราคา 

 - การจัดงานกจิกรรมวันแม่แห่งชาติ  ได้มีตัวหนังสือจากทางอ าเภอ  ให้ผู้บริหาร, พนักงาน,  สมาชิก 
เข้าร่วม  

 - งานวันแม่แห่งชาติขององค์การบรหิารส่วนต าบลเย็น  ให้สมาชิกฯ  เตรียมความพร้อมสถานที่  
ขอให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาฯ  น าคณะปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพรอ้ม 

 
 

/นายก อบต.ดงเย็น... 
 

  



- ๑๓ – 
 
นักวิเคราะห์ฯ  เรียนช้ีแจงเรื่องระเบียบการใช้งบกลาง งบส ารองจ่าย ตามทีด่ิฉันได้ไปอบรมมา เมื่อเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๙ ที่ผ่าน  งบส ารองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายกรณีทีจ่ าเป็นเรง่ด่วน หรือการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ในกรณีที่เกิดสาธารณะภัยต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น  การจะน า
เงินส ารองจ่ายมาซ่อมแซมถนนทีเ่ป็นโครงการสร้างพื้นฐานตา่งๆ ทั้งต าบล ไม่สามารถด าเนินการได้
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อถนนช ารุดเสียหายจากการเกิดสาธารณภัย ในกรณีเร่งด่วน เท่านั้น ถ้าจะ
ด าเนินการซ่อมแซมต้องมีการตัง้งบประมาณหรือโอนงบประมาณ ไปตั้งในหมวด ค่าใช้สอย เป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สิน นี่คือข้อมลูที่ดิฉันไปอบรมมา ค่ะ ขอน าเรียนต่อทีป่ระชุม  

นายสมบรูณ์ ชินแสง เรียนท่านประธานฯ  กระผมขอเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อยางส าเร็จรูป  เพื่อน ามาซ่อมแซมถนนทาง
องค์การบรหิารได้จัดซื้อมารอบหนึ่งแล้ว  แต่ไม่เพียงพอ  เพราะถนนช ารุดเสียหายมาก  อยากให้
ผู้บริหารไดจ้ัดมาอกีรอบ  จะได้น าไปซ่อมแซมให้แล้วเสรจ็ 

นายกฯ - เรียนท่านประธานฯ ตามระเบียบการใช้เงินงบกลาง  ผมจะหาแนวทางขอใช้ ในการขอโอนเงินจาก
หมวดงบกลาง  เงินส ารองจ่าย น าไปใช้จ่ายซ่อมแซมถนน  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ 

 - ส่วนการจัดซื้อยางส าเรจ็รปู  เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางนัน้  ขอให้สมาชิกฯ  แต่ละ 
                           หมู่บ้านที่มปีัญหาได้จัดท าโครงการเสนอเข้ามา  ให้ทราบจ านวนเราจะซื้อใหพ้ร้อมๆกันทุกหมู่บ้าน 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ - แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ             
ในวันจันทร์ที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดงเย็น  

 - ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดน าเสนออีก ข้าพเจ้าขอปิดการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น.  

                                   (ลงช่ือ)       บุญมา  เยาวะศรี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายบุญมา  เยาวะศรี) 

                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
                                    (ลงช่ือ)    สุนันท์  หัสดร     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายสุนันท์  หัสดร) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงช่ือ)  สมบูรณ์  ชินแสง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

/ลงช่ือ... 
 



-๑๔- 
 
                                (ลงช่ือ)       สุพัฒน์  พรมเมฆ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
                                  (ลงช่ือ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ      ผู้รับรองรายงานการประชุม       

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ  สมัยที่ ๓           
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ประธานสภา อบต.ดงเย็น จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงช่ือ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ        

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
                                   (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายสุนันท์  หัสดร) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                              (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 



สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย  สามัญ/วิสามัญ           
สมัยที่ ............  ครั้งที่ ............/....................  เมื่อวันที่  .......................................................  ประธานสภา อบต.ดงเย็น            
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงช่ือ)         

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
  



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ผู้มาประชุม 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่ ๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นางหนูพิน  นามด ี ส.อบต.  หมู่ ๓ หนูพิน  นามดี  
๙ นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่ ๔ พลเวียง  ค าสลีา  

๑๐ นายสมบรูณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่ ๕ สมบรูณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทวิลัย ส.อบต.  หมู่ ๖ อุทัย  จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่ ๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  
๑๔ นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่ ๘ ทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่ ๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร ์  
๑๖ นายบุญมา  เยาวะศร ี ส.อบต. หมู่ที่ ๕/

เลขานุการสภา ฯ 
บุญมา  เยาวะศร ี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่ม ี

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายประสงค์  ดิศเจรญิ เลขานุการนายก ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
๔ นายฐานิสร์  มูลด ี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์   มูลด ี  
๕ สาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



 

- ๒ - 
เริ่มประชุม เวลา๐๙.๑๕ น. 
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ ๑. ขอขอบคุณสมาชิกฯ  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมด้วยดี  
 และขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ได้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 ที่ผ่านมา 
 ๒. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ดงเย็น สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดให้การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เริ่มสมัย
ประชุมในวันที่ ๑– ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีก าหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ประธานสภาฯ 
ได้แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๑ เมื่ อวันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙              
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ประกอบกับใกล้สิ้นสุดสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓  ประธานสภาฯ จึงได้ขอขยายเวลาการประชุมสภาสมยัสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ต่อนายอ าเภอบ้านดุง เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและนายอ าเภอบ้านดุงได้อนุญาตให้
ขยายสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้น
ไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ประธานสภาฯ ได้แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันน้ี 

 ๓. ในการประชุมขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิดเป็นระบบ
สั่น เพื่อให้เกียรติที่ประชุมครับ  

 ๔. การบันทึกการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ห้ามผู้เข้าร่วมประชุมน าอุปกรณ์
บันทึกเสียงหรือเครื่องมืออื่นๆ บันทึกเสียง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ท่านเลขาได้อ่านบันทึกการประชุมให้สภาฯได้พิจารณารับรอง ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

เลขานุการสภาฯ  - อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔ … 



-๓- 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ี คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

๔.๑ รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติ 
   ของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 
นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายทองฤทธ์ิ คตสังหาร  
ประธานคณะกรรมการฯ    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติที่ประชุมของ
   คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐  
สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ และที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙  ประกอบไปด้วย 

๑. นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘   เป็นคณะประธานกรรมการแปรญัตติ 
๒. นายสันติ   ถวิลเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายพลเวียง  ค าสีลา  ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
๔. นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์   ส.อบต. หมู่ที่ ๗  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
๕. นายสุนันท์  หัสดร  ส.อบต. หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ันตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ิน รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับ
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙     
มีมติให้ก าหนดระยะเวลาย่ืนค าแปรญัตติ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐–๒๐.๐๐ น. และในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ช่ัวโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติ ได้ที่ห้องสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ยื่นแปรญัตติ จ านวน ๔ ท่าน     

 
/คณะกรรมการฯ 



-๔- 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม  
๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น โดยได้เชิญผู้บริหาร และสมาชิกผู้ยื่นค าแปร
ญัตติ เข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงในประเด็นที่ขอยื่นแปรญัตติ  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา  ร่างข้อบัญญัติฯ และพิจารณา
ญัตติที่ผู้บริหาร สมาชิก เสนอแปรญัตติ แล้ว  

คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑. นางรุ่งนภา  บูรณะพล   ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ขอเสนอแปรญัตติ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ ค่าใช้สอย ข้อ ๑.๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
ขอแปรลดรายจ่าย  ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เหลือ ๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติได้มมีติ เห็นชอบตามที่นางรุ่งนภา บรูณะพล 
เสนอ ๓ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง  
  ๒. นายสมบูรณ์  ชินแสง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ได้ยืนเสนอขอแปรญัตติ แผนงานบริหารทั่วไป   
(ส านักปลัด) ค่าใช้สอย ๒.๓.๔.๔ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (วันแม่แห่งชาติ)  
 ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ขอแปรลดรายจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ลดรายจ่าย จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท ให้เหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เสนอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  แผนงาน  
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบเงินอุดหนุน โรงเรียนภายในต าบลดงเย็น ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้เพิ่มงบประมาณงบประมาณรายจ่าย  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน  โรงเรียนภายในต าบลดงเย็น ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๔. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เสนอแปรญัตติ ลดงบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา     
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุรายการวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้  ๒๙๕,๘๐๐ บาท ให้เหลือ 
๐ บาท เนื่องจากต้ังงบประมาณไว้ผิดหมวด ไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด      
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๐๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  
ลดรายจ่าย ให้เหลือ ๐ บาท 

๕. นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น เสนอแปรญัตติ เพิ่มงบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา     
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการโครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พฒันาเดก็เล็ก ตั้งไว้ ๒๙๕,๘๐๐ บาท 
เพื่อตั้งให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการของกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนที่สุด    ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๐๗ ลงวันที่       
๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้เพิ่มงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนงาน รายการดังกล่าว  

๖. นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น เสนอแปรญัตติลดงบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา        
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๓๘๙,๗๖๐ บาท 
ให้เหลือ ๐ บาท  เนื่องจากต้ังงบประมาณไม่ถูกต้องตามหนงัสือสั่งการของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๐๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ลด
รายจ่าย ให้เหลือ ๐ บาท 

 
 

/๗. นายก ฯ.... 



-๕- 
  ๗. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เสนอแปรญัตติ เพิ่มงบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ตั้งไว้  ๓๖๑,๙๒๐ บาท 
เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๐๗ ลง
วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙ คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้เพิ่มงบประมาณ ตาม
แผนงานดังกล่าว 

๘. นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น เสนอแปรญัตติลดงบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  รายการเงินอุดหนุนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในต าบล (ค่าอาหารกลางวัน)  ตั้งไว้ ๙๖๘,๘๐๐ บาท ให้เหลือ ๐ บาท  เนื่องจากต้ังงบประมาณผิดหมวดและไม่เปน็ไป
ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๐๗  ลงวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันเห็นชอบ ลดรายจ่าย ให้เหลือ  
๐ บาท  

๙. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เสนอแปรญัตติ เพิ่มงบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)       
ตั้งไว้ ๘๕๒,๖๐๐ บาท เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๐๗  ลงวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ      
ให้เพิ่มงบประมาณ ตามแผนงานดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

     ทองฤทธ์ิ คตสังหาร 
          (นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร) 
                                             ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม  พิจารณาร่วมกัน  
ที่ประชุม  - มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
      วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรอืจ านวนในรายการ
มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

/๒) ระเบียบฯ... 



-๖- 
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่า ได้มีผู้ยื่นแปรญัตติ จ านวน ๔ ท่าน  และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ และค า
เสนอขอแปรญัตติของผู้บริหาร และของสมาชิกที่ยื่นแปร  คณะกรรมการได้มีมติแก้ไขเพิ่มร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติ โดยไม่มีการสงวนความเห็น ของคณะกรรมการกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค า
แปรญัตติใดๆ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

ท่ีประชุม - ไม่มี  
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ว่าจะเห็นชอบตามร่างเดิม  
  ที่ นายก อบต. เสนอหรือจะเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม  

- เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จะได้ขอมติต่อที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ร่างเดิม       
ที่นายก อบต.ดงเย็น  เสนอ  ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ๐   เสียง     
ประธานสภาฯ  -ท่านเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เรื่อง งบประมาณ  
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการแปร  
   ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ 
ท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๓   เสียง ไม่เห็นชอบ  -    เสียง งดออกเสียง  ๒   เสียง สรุป 
ประธานสภาฯ - สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐  
 ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยมติเห็นชอบ ๑๓  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง ๒ เสียง     
ประธานสภาฯ เนื่องจากบัดน้ีเวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ จึงหยุดพัก
การประชุมไว้ช่ัวคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

/ประชุมต่อ... 



-๗- 

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๑๐ น. 
๕.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙  
      (หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข   
   เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  "ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  
   งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ทีท่ าให้ลกัษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน    
ท่ีประชุม - ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯฯ  เชิญผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙  
   (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอเชิญครับ 
นายก อบต.ดงเย็น เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้  ๑,๗๑๗,๐๐๐ บาท  จ านวน ๘   
   โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นั้น   

 - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
   ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  ๑,๗๑๗,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๘  โครงการ  ก าหนด 

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เนื่องจากยอดรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปมีไม่เพียงพอ คณะผู้บริหาร 
   พิจารณาแล้วเห็นว่าหากต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเสียโอกาสในการพัฒนาและไม่อาจแก้ไขปัญหาความ 
   เดือดร้อนของประชาชน  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ จากต้ังจ่ายจาก 
   เงินอุดหนุนทั่วไป มาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างวัดประสิทธิธรรม บ้านดงสวรรค์  
หมู่ท่ี ๕ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ผิวจราจร  ๔ เมตร  ความยาว  
๑๑๑ เมตร ตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นก าหนด   
ตั้งไว้ ๒๒๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปลี่ยนแปลงเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสายวังเดือนห้า บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ท่ี ๖ 
ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ถนนกว้าง ๖ เมตร  ผิวจราจร  ๔ เมตร  
ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมเกรดบดทบัดินลูกรัง ตามแบบแปลนขององค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลดงเย็นก าหนด  ตั้งไว้ ๑๗๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปลี่ยนแปลง
เป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายปาน  ถึง หน้าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ท่ี ๗  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   
ผิวจราจร  ๓ เมตร  ความยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๗ ท่อน  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น
ก าหนด  ตั้งไว้ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปลี่ยนแปลงเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ 

/๔. โครงการ... 



-๘- 

  ๔.  โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้าทอง  หมู่ท่ี ๘  จังหวัด 
   อุดรธานี  ความยาว ๙๗ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสรมิเหล็กจ านวน ๑ บ่อ ตามแบบแปลนของ
   องค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็นก าหนด  ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
   เปลี่ยนแปลงเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
     ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย  เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณของ 
   องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
   งบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
   ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จ านวน ๔ โครงการดังกล่าว จากต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   เป็นแปลงเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขอให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ  - จากที่ท่านผู้บริหารได้น าเรียนช้ีแจง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และมีท่านใดจะอภิปราย 
   ซักถาม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายซักถาม  ผมขอมติที่ประชุม ว่าจะอนุมัติให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง 
   ค าช้ีแจงงบประมาณในหมวด (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๔ โครงการ ที่ตั้งจ่ายจาก  
   เงินอุดหนุนทั่วไป เปลี่ยนแปลงเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ท่านใดเห็นว่า อนุมัติ  
   ให้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ขอเชิญยกมือ 
ท่ีประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ ๑๓   เสียง ไม่อนุมัต ิ -    เสียง งดออกเสียง  ๒   เสียง  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  - อยู่ในระเบียบวาระอื่นๆ  มีสมาชิก ท่านใดจะซักถามหรือช้ีแจงในเรื่องใด  ขอเรียนเชิญ 
นายก อบต.ดงเย็น - เรื่องการจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป ในการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย ขอให้สมาชิกได้ท า 
   หนังสือแจ้งความเดือดร้อน โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน เพื่อจะได้ให้ช่างได้ออกไปด าเนินการส ารวจ 
   และประมาณการ ให้แล้วเสร็จ   
   -ในระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๙ ผมจะเดินทางไปอบรม ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   เราเคยก าหนดจ่ายทุกวันที่ ๓ ของเดือน หากตรงกับวันหยุดก็ให้เลื่อนออกไป  ในเดือนกันยายน  
   ๒๕๕๙ นี้ จะเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายพลเวียง  ค าสีลา - รายช่ือผู้สูงอายุรายใหม ่ขอให้เจา้หน้าที่ได้ตรวจสอบให้ชัดเจน ถ้าข้อมูลไม่ตรงกับร่างข้อบัญญัติฯ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  จะท าให้เกิดปัญหาได้ ในการประชุมในวันพรุ่งนี้ กระผมขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ 
   ได้น าเอกสารรายช่ือสูงอายุ ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปี ๒๕๖๐ มาให้สมาชิกได้ตรวจสอบด้วย 
นายก อบต.ดงเย็น - จะให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมข้อมูล และส่งเอกสารให้สมาชิกได้ตรวจสอบ ในวันพรุ่งนี้ 
นายบุญมา เยาวะศรี - เรียนท่านประธานสภาฯ เรียนถามผู้บริหาร งานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ดงเย็น  คณะกรรมการควบคุมงานตามที่เคยปฏิบัติมาต้องมีอีกหรือไม่ 
   - งานก่อสร้างลงท่อระบายน้ าหน้าที่ท าการ อบต. ขณะนี้แล้วเสร็จหรือยัง การปรบัพืน้ที่ดูแล้วยังไม่
   เรียบร้อย 

 
/นายก อบต.ดงเย็น... 

 



-๙- 
นายก อบต.ดงเย็น - ตามที่สมาชิกฯ ได้สอบถาม คณะกรรมการควบคุมงาน ให้คงไว้เหมือนเดิม การมีส่วนร่วม 
   ของภาคประชาชน การลงท่อระบายน้ าหน้าที่ท าการ อบต.ดงเย็น นั้น ยังไม่แล้วเสร็จ  
   ต้องลงหินลูกรังให้เต็มพื้นที่  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ได้ช้ีแจงการท างานที่ผ่านของ บ้านปุาเปูาน้อย หมู่ที่ ๖ และบ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่ ๗ 
   งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๕๙  ขณะนี้ด าเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าคงไม่นาน 
   จะใช้งานได้   
 ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ - แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณา

ร่าง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ วาระที่  ๓ ข้ันลงมติ                 
ในวันอังคารที่  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ดงเย็น  

 - ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดน าเสนออีก ผมขอปิดการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.  

                                   (ลงช่ือ)       บุญมา  เยาวะศรี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายบุญมา  เยาวะศรี) 

                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
                                    (ลงช่ือ)    สุนันท์  หัสดร     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายสุนันท์  หัสดร) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงช่ือ)  สมบูรณ์  ชินแสง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                (ลงช่ือ)       สุพัฒน์  พรมเมฆ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                  (ลงช่ือ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ      ผู้รับรองรายงานการประชุม       

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

/สภาองค์การ.... 



 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๓           
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ประธานสภา อบต.ดงเย็น จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงช่ือ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ        

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 

                                   (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                              (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย  สามัญ/วิสามัญ           
สมัยที่ ............  ครั้งที่ ............/....................  เมื่อวันที่  .......................................................  ประธานสภา อบต.ดงเย็น            
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงช่ือ)         

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
  



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ผู้มาประชุม 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่ ๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นางหนูพิน  นามด ี ส.อบต.  หมู่ ๓ หนูพิน  นามดี  
๙ นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่ ๔ พลเวียง  ค าสลีา  

๑๐ นายสมบรูณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่ ๕ สมบรูณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทวิลัย ส.อบต.  หมู่ ๖ อุทัย  จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่ ๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  
๑๔ นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่ ๘ ทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่ ๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร ์  
๑๖ นายบุญมา  เยาวะศร ี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 

/เลขานุการสภา ฯ 
บุญมา  เยาวะศร ี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่ม ี

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายประสงค์  ดิศเจรญิ เลขานุการนายก ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
     
     

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



 

- ๒ - 
เริ่มประชุม เวลา๐๙.๑๕ น. 
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑.๑ เรื่องการเมืองของประเทศไทย  คณะกรรมการยกร่างรฐัธรรมนญู จะปรับแก้ไข  
         ในเรื่องของ สว. ให้มสีิทธิเสนอเช่ือนายกรัฐมนตรี หรือไม่ 
                      ๑.๒ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวาระที่ ๓ ข้ันลงมต ิ
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

 สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ขอให้เลขานุการได้อ่านรายงานบันทึกการประชุมให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา 

เลขานุการสภาฯ  - อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย      
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา 
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - น าเรียนต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ใดจะลงมติให้อภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ 
   ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกมือ  
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ๑๕  เสียง    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง 

 

/ประธานสภาฯ .... 



-๓- 

ประธานสภาฯ - สรุป มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง   อ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ  - เรียนท่านผูบ้รหิาร ได้แสดงความคิดเห็นต่อทีป่ระชุม 
นายก อบต.ดงเย็น - กระผมขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน ที่ให้ความ

เห็นชอบ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ผมจะบริหารงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและพี่น้องประชาชน  ตามมติของสภาฯ ต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดน าเสนออีก ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุมด้วยดี  ผมขอปิดการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.  

                                   (ลงช่ือ)       บุญมา  เยาวะศรี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายบุญมา  เยาวะศรี) 

                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 

                                    (ลงช่ือ)        สุนันท์  หัสดร     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

                                (ลงช่ือ)  สมบูรณ์  ชินแสง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                (ลงช่ือ)         สุพัฒน์  พรมเมฆ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 

                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                  (ลงช่ือ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ      ผู้รับรองรายงานการประชุม       
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 



 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย  สามัญ สมัยที่  ๓           

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ประธานสภา อบต.ดงเย็น จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                   (ลงช่ือ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ        
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 

                                   (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                              (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย  สามัญ/วิสามัญ           
สมัยที่ ............  ครั้งที่ ............/....................  เมื่อวันที่  .......................................................  ประธานสภา อบต.ดงเย็น            
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงช่ือ)         

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 
  



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ผู้มาประชุม 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่ ๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นางหนูพิน  นามด ี ส.อบต.  หมู่ ๓ หนูพิน  นามดี  
๙ นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่ ๔ พลเวียง  ค าสลีา  

๑๐ นายสมบรูณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่ ๕ สมบรูณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทวิลัย ส.อบต.  หมู่ ๖ อุทัย  จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่ ๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  
๑๔ นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่ ๘ ทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่ ๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร ์  
๑๖ นายบุญมา  เยาวะศร ี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 

/เลขานุการสภา ฯ 
บุญมา  เยาวะศร ี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่ม ี

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายประสงค์  ดิศเจรญิ เลขานุการนายก ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
๔ นายฐานิสร์  มูลด ี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  
     

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



 

- ๒ - 
เริ่มประชุม เวลา๐๙.๑๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑.๑ สถานการณ์การเมอืงขณะนี้ คณะกรรมการยกร่างรฐัธรรมนูญ มมีติให้ สว. สามารถเลือก 
   นายกรัฐมนตรีได้ แล้วส่งไปถึงศาลรฐัธรรมนูญพจิารณา ว่าจะให้เสนอช่ือนายกรัฐมนตรีไดห้รือไม่ 
                      ๑.๒ นายกรัฐมนตรีใช้ มาตรา ๔๔ สั่งพักการท างานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ 
   นายแพทย์เปรมศักดิ์  เพียยรุะ นายกเทศมนตรเีทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือ่ให้คณะกรรมการ 
   ได้เข้าสอบสวนความผิด 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

 สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙  
      (หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
       สายหน้าบ้าน  นายปาน ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ท่ี ๗ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  "ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
   ค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
ประธานสภาฯ  - ขอให้ผู้บริหาร ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ขอเรียนเชิญ 
นายก อบต.ดงเย็น - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ที่เคารพทุกท่าน 

   -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาและถนน 

 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เมื่อคราวประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  

 พ.ศ. ๒๕๕๙   
    

 
 

/เนื่องจาก... 
 
 



-๓- 
 

  เนื่องจาก แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายหน้าบ้านนายปาน  ถึง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ ๗  ต าบลดงเย็น   
   อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ผิวจราจร  ๓ เมตร  ความยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบาย 
   น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๗ ท่อน  ตามแบบแปลนขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลดงเย็นก าหนด  ตั้งไว้ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏว่าประมาณ
   การ ปร.๔ และ ปร.๕  รายละเอียดค าช้ีแจงไม่ตรงตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

  - ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ 
   ดังนี ้

  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหน้าบ้านนายปาน  ถึง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่ ๗  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ผิวจราจร  ๓ เมตร   
   ความยาว ๑๔๑ เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร   

  จ านวน  ๗ ท่อน  ตามแบบแปลนขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็นก าหนด   
  ต้ังไว้ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

      เพื่อให้ปฏิบัติดังกล่าวขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย  เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณขององค์การ 
   บริหารส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
   รายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
   สาธารณูปโภค รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณา 
   อนุมัต ิ
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามหรือไม่ 
นายบุญมา เยาวะศรี - เรียนท่านประธานสภาฯ อยากสอบถามเกี่ยวกับถนนคอนกรีตสายนี้ การวางท่อระบายน้ า  
ส.อบต. หมู่ที่  ๕  ถนนกว้าง ๓ เมตร มีการวางท่อ ๑ จุด ท าไมถึงมีการวางท่อระบายน้ าถึง ๗ ท่านๆละ ๑.๐๐ เมตร
   รวมเป็น ๗ เมตร ถ้าท าไปจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบข้างเคียง เราจะท าแก้ไขไม่รู้จบสิ้น 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันว่าปัญหาที่เกิดข้ึน ต้องแก้ไขกันช่วงปลายเหตุ งานจะลงมือ 
รองประธานสภาฯ ด าเนินการแล้ว จะต้องมาแก้ไข แนวทางการจัดท าเอกสารขอให้ตรวจสอบด้วย และให้  
   คณะกรรมการได้ตรวจสอบก่อนถึงประกาศใช้ 
นายพลเวียง  ค าสีลา -กระผมขออภิปรายในเรื่องนี้  การส ารวจเส้นทางเพือ่การออกแบบและประมาณการ ปร. ๔ ปร. ๕  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ให้รายละเอียดทุกข้ันตอน แบบแปลน ค่าแรง จุดด าเนินการแก้ไข ต้องให้ 
   รายละเอียดชัดเจน ปูองกันการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนภายหลัง 
นายก อบต.ดงเย็น เรียนท่านประธานสภาฯ ปัญหาที่เกิดข้ึนครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ทุกฝุาย ไม่
   ว่าจะเป็นสมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งต่อไปจะไม่ให้สิ่งเหล่าน้ีได้เกิดข้ึนอีก ใน 
   ด้านเอกสารก็จะก าชับให้จัดท าให้ถูกต้องรอบครอบ เพื่อปูองกันความผิดพลาดต่อไป 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะอภิปราย สักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติ 
   ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะทาง การก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ เปลี่ยนแปลงจาก ๑๕๐ เมตร  
   เป็น ๑๔๑ เมตร ตามที่ผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม มีมตอินุมัต ิ ๑๕  เสียง    ไม่อนุมัต ิ-  เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง 
 

/เรื่องอื่นๆ 



-๔- 
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมตอินุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.         

จากหน้าบา้นนายปาน  ถึง หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  หมู่ที่ ๗  มีมติเป็นเอกฉันท์   
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง   อ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ  - เรียนท่านผูบ้รหิาร ได้ช้ีแจงข้อราชการต่างๆ ต่อที่ประชุม 
นายก อบต.ดงเย็น - ในช่วงนี้ พนักงานตลอดจนคณะผู้บริหาร จะมีการเข้ารับการฝึกอบรม ทุกส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ในการท างาน ปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องตามนโยบาย  วันที่ ๑๔ -๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ป ีจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   

  -การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบลดงเย็น ก าหนดในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
 - เรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในช่วงนี้  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ท าหนังสือ หรือแจ้งเข้ามาเพื่อที่จะได้

ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล - ได้เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เช่น การจัดหา 
รองประธานสภาฯ พนักงานขนขยะและการช่วยเหลือผู้พิการ ตลอดจนเรื่องที่สาธารณะ อบต.หลังเก่า ขอให้เจ้าหน้าที่

ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
นายทองฤทธ์ิ คตสังหาร -เสนอแนวทางการบริการให้กับประชาชน ในด้านการให้บริการวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ของหมู่บ้าน/ชุมชน  
นายก อบต.ดงเย็น - ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอทุกเรื่องผมจะน าไปพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข เพื่ออ านวย

ความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดน าเสนออีก ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุมด้วยดี  ผมขอปิดการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๕ น.  

                                   (ลงช่ือ)       บุญมา  เยาวะศรี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายบุญมา  เยาวะศรี) 

                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 

                                    (ลงช่ือ)        สุนันท์  หัสดร     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

                                (ลงช่ือ)  สมบูรณ์  ชินแสง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                (ลงช่ือ)         สุพัฒน์  พรมเมฆ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 

                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 



 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย  สามัญ  สมัยที่ ๓           

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ประธานสภา อบต.ดงเย็น จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                   (ลงช่ือ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ        
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 

                                   (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                              (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย  สามัญ/วิสามัญ           
สมัยที่ ............  ครั้งที่ ............/....................  เมื่อวันที่  .......................................................  ประธานสภา อบต.ดงเย็น            
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงช่ือ)         

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 


