
  



ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

*********************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ ประธานสภาฯ ชนะจิตต์ ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา บรูณะพล รองประธานสภาฯ รุ่งนภา บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต. หมู่ที่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สุพัฒน์ พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง ค าสลีา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ พลเวียง ค าสลีา  
๙ นายบุญมา  เยาวะศร ี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บุญมา  เยาวะศร ี  

๑๐ นายสมบรูณ์  ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ สมบรูณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย จันทวิลัย ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อุทัย จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  
๑๔ นายทองฤทธ์ิ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ทองฤทธ์ิ คตสังหาร  
๑๕ นายอดุล  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อดุล  ไชยค าจันทร ์  
๑๖ นางหนูพิน นามด ี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ /

เลขานุการสภาฯ 
หนูพิน นามด ี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายสุเมธ  แพงวงษ์ รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
๔ นายประสงค์  ดิศเจรญิ เลขานุการนายก อบต. ประสงค์  ดิศเจริญ  
๕. นางสาวปนัดดา  กาหวาย นักวิเคราะห์ ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕ น.  
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญประธานเปิดการประชุม 

/ระเบียบ... 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑.๑ สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้รัฐบาลได้น าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติกลับมาแก้ไข

ใน  ๓ – ๔  รายการ  เกี่ยวกับพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์   ที่ต้องใช้เวลาถึง ๔  เดือน 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวไม่ได้เปิดช่องให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตรงจึงด าเนินการ     
ใน  ๓  ข้ันตอน  คือ 

  ๑. นายกใช้ มาตรา ๔๔  แก้ไขรัฐธรรมนูญช่ัวคราวเพื่อน าร่างรัฐธรรมนญูฉบับใหม่มาแก้ไข
เพิ่มเป็นเวลา  ๑ เดือน 

  ๒. จากนั้นรัฐบาลจะน าร่างรฐัธรรมนูญที่ขอพระราชทานคืนมาให้แก้ไขในมาตราตามทีท่รง
มีพระราชวินิจฉัยแล้วเสนอให้ สนช.  ให้ความเห็นชอบ ใช้เวลา ๒ – ๓ เดือน 

  ๓. เมื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนญูเสรจ็สมบรูณ์แล้วรัฐบาลจะน าข้ึนทูลเกล้าเพื่อทรงวินจิฉัย
โดยเร็ว  ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐  ถึงจะมีการเริม่ต้น 

   ๑) กฎหมายลกู  ๘  เดือน 
   ๒) สนช. พิจารณา  ๒  เดือน 
   ๓) เตรียมการเลือกตั้ง  ๕  เดือน 
 ถ้าไม่มีปัจจัยเป็นอื่นเพิ่มเตมิ  จะมีการเลือกตัง้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  ( ๑๙ เดือน ) 
 ๑.๒ ก าหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในช่วงปลายป ี
                     พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังจากนั้นจะมีพิธีพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่  ๑๐  ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ 
                     ไม่เสรจ็สิ้นจะไมม่ีการเลอืกตั้ง 
 ๑.๓ ขอเชิญร่วมจับปลาการกุศล ณ บ่อตูมตอนล่าง  บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่ ๗  ในวันที่ ๕     
                          กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เริ่มเวลา  ๐๙.๓๐ น.  บัตรละ  ๑๐๐  บาท 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมยัสามัญ  สมยัท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  

          วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น 
มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๓.๑  พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ โอนไปตั้งจ่าย

เพ่ิมเติม แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุ
ส านักงาน 

        - ตามที่ผู้บริหารได้เสนอให้สภาฯ พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐    
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวด           
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกจ านวน ๓๐๐ ตัว ราคาตัวละ 
๒๕๐ บาท ตามราคาท้องตลาด ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่าย เพิ่มเติมแผนงาน
บริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุส านักงาน เรื่องนี้ขอให้ท่านนายกได้ช้ีแจงให้กับสมาชิก   
ได้เข้าใจและพิจารณา เชิญท่านนายกครับ 

 
/นาย อบต.. 

 



-๓- 
นายก อบต. - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ  เรื่องการตั้งโอนงบประมาณรายจ่าย  ที่จรงิทางส านักปลัดได้      

ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดครุภัณฑ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ แต่ตอนน้ีได้มีหนังสือ      
สั่งการมาใหม่ เกี่ยวกบัการจ าแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ เกา้พลาสติกที่ตั้งไว้ ตั้งผิดหมวด เราตั้งไว้
ในหมวดครุภัณฑ์ จะให้ถูกต้องคือเก้าอี้พลาสติก จะต้องอยูห่มวดวัสดุ  ดังนั้นเพื่อการด าเนินการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหนังสือสั่งการ จึงตอ้งมกีารแก้ไขโดยการโอนรายการดงักล่าวไปตั้งจ่าย
เพิ่มเตมิ หมวดวัสดุ  ครับ 

ประธานฯ - ครับ  ตามที่ท่านนายกได้ช้ีแจงให้ทางสภาฯ  ได้รับทราบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย     
ในหมวดครุภัณฑ์  ขอโอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมไป ในหมวดวัสด ุในการโอนงบประมาณเราต้ังไว้ใน
หมวดครุภัณฑ์งบประมาณเก้าอี้พลาสติก  ๓๐๐ ตัว  ตั้งไว้  ๗๕,๐๐๐  บาท  ขอโอนงบประมาณ
ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายในหมวดวัสดสุ านักงาน ประมาณเท่าเดมิ  คือ  ๗๕,๐๐๐  บาท 

นายกฯ -ครับ เพิ่มเติมใหท้่านสมาชิกเข้าใจทางส านักปลัดไดบ้ันทึกขอ้ความตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  รายละเอียด
ข้อเท็จจรงิงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๐  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก จ านวน  
๓๐๐ ตัว ๆ ละ  ๒๕๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๗๕,๐๐๐  บาท  ที่ตั้งไว้ไม่สามารถจัดหาได้  เนื่องจาก
เก้าอี้พลาสติกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามหนงัสือที่ด่วนที่สุด  มท.
๐๘๗๘.๒/ว๑๒๔๘  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ซึ่งระบุแนวทางการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหพ้ิจารณาตามประเภทและสภาพของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดหาซึง่เก้าอี้
พลาสตกิเป็นวัสดุในประเภทวัสดุคงทน  รายละเอียดแจ้งตามเอกสาร  ทางองค์การบรหิารส่วน
ต าบล  จึงเห็นว่าเพือ่ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง จึงเห็นควรหาครุภัณฑ์รายการ
เก้าอี้พลาสติกมาเป็นจัดหาวัสดุส านักงานประเภทคงทน  โดยโอนงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไข
เพิ่มเตมิ  ถึงปัจจุบันในข้อ  ๒๗ ดังนี้  เดิมแผนงานบรหิารทัว่ไป  งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอีพลาสติก ๓๐๐ ตัว ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท ขอโอนไปตั้งจา่ยในหมวดวัสดุประเภทวัสดสุ านักงาน   

ประธานสภาฯ - เชิญ ท่าน ส.อบต. บุญมา  เยาวะศรี  ครับ 
ส.อบต.บุญมา - เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่าน  จากบันทึกข้อความที่บันทึกไว้เป็นเรื่องที่ดี      

ผมมีความกังวลใจมาก จากที่ผ่านมา ผมสังเกตมาหลายครั้ง มีการประชุมครั้งใด ต้องมีการขอความ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ ขอความเห็นขอบเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ เช่น เรื่องรถ
ขยะ ท าไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ บ่อยครั้ง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๐ ก็เช่นกัน ผมอยากเรียนถามท่านนายกว่า ก่อนเสนอร่างท าไมไม่ตรวจทาน        
ไม่พิจารณาดูให้ละเอียดรอบครอบ ตามบันทึกที่นายกแจ้ง หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด มท.๐๘๗๘.๒/ว ๑๒๔๘  ลงวันที่   ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ออกมาก่อนที่สภาฯ           
จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ผมอยากฝากถึงผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่าง ได้พิจารณาตรวจทานให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อสภาฯ   

นายกฯ - ครับท่านบุญมาฯ  พูดมาก็ถูกต้องแต่ปฏิบัติมันปฏิบัติยาก  อย่างเช่น ทางอ าเภอจะประชุม       
ส่งข้อความมาทางไลน์  นายกไม่ไปผิดไหม  ไม่ผิด แต่เราก็ต้องไป หนังสือสั่งการมาแต่เราท ารูปเล่ม
ไปแล้วข้อบัญญัติเราประกาศใช้ไปแล้วท ารูปเล่มไปแล้วหนังสือมาทีหลังจะไปโทษแต่เจ้าหน้าที่ก็     
ไม่ถูก ที่จริงงบประมาณเราตั้งไปแล้ว  แต่เราตั้งผิดหมวด  ถ้ามันผิดหมวด มันก็ไม่สามารถ
ด าเนินการใช้จ่ายได้ จึงต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ  จะด าเนินการได้ต้องขออนุมัติ
ต่อไปสภาฯ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายในหมวดวัสดุ  จึงเรียนให้ท่านประธานและสมาชิกได้เข้าใจ 

/ประธานสภา... 



-๔- 
 
ประธานสภาฯ  - เชิญท่านรองประธานสภา ฯ ครับ 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร ดิฉันมีข้อสังเกตเหมือนกันดิฉันเป็นห่วง 

เรื่องตั้งงบประมาณผิดหมวด  โต๊ะพับที่อยู่ข้างล่างเหมอืนกนั มันจะผิดหมวดใหม่ดิฉันเป็น  
ห่วงค่ะ 

นายกฯ - โต๊ะกับเต็นท์ทีส่ั่งซื้อมาแล้ว ไม่ผิดครับ เพราะตัง้งบประมาณถูกต้องไดต้ามหนังสือสั่งการ 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ ส าหรับเก้าอี้ เราต้ังผิด เราต้ังไว้ในหมวดครุภัณฑ์    
ที่ถูกต้องต้องต้องในหมวดวัสดุ ดังนั้น เราจึงจ าเป็นต้องมกีารโอนไปตั้งจ่ายให้ถูกตอ้งตาม 
ยังไงมาเราซื้อไมผ่ิด  แต่เก้าอี้หนงัสอืสัง่การมาเราต้องท าใหถู้กหมวด หวังว่าสมาชิกคง
เข้าใจนะครบั 

ประธานสภาฯ - จากที่ได้มีการอภิปราย ในรายละเอียดต่างๆ มีท่านใดจะซกัถามหรอือภิปรายเพิ่มเติมอกี
หรือไม่   

ที่ประชุม -  ไม่มีมี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรอืซักถามเพิ่มเติม  ต่อไป ผมจะขอมติทีป่ระชุม  ท่านใด

เห็นชอบ อนมุัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่
ผู้บริหารเสนอ รายการโอนไปตัง้จ่ายเพิ่มเติมในหมวดค่าวัสดุ  ในการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  
จ านวน ๓๐๐ ตัวๆละ ๒๕๐ บาท งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนมุัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โอนไปตั้ง
จ่ายเพิ่มเติมในหมวดค่าวัสดุ  ในการจัดซื้อเก้าอีพ้ลาสติก  จ านวน ๓๐๐ ตัวๆละ ๒๕๐ บาท 
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท 

  - มติในที่ประชุม อนุมัติ  ๑๓ เสียง 
  -  งดออกเสียง ๓   เสียง 
ประธานสภาฯ  ๓.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
        (เพ่ิมเติม)  ฉบับท่ี  ๑   

- เพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน วันน้ีไดเ้ชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม
ประชุม เพื่อจะได้มามาท าความเข้าใจช้ีแจงในรายละเอียดรา่งแผนแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที)่  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ   ในวาระที่  ๓.๒  
พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  (เพิ่มเติม)  ฉบับที่ ๑  
เนื่องจากมีหนังสือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่        
ละหมู่บ้าน ตลอดจนทางผู้บริหารมีนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อน พี่น้องประชาชน ในพื้นที่  โดยได้ตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามา ปรากฏ
ว่าโครงการต่างๆ ไม่มีในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมี
การด าเนินการเพิ่มเติมแผน ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงได้มีการจัดท าร่างแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ข้ึน ตามระเบียบฯ 

/และในระเบียบ.. 



-๕- 
และในระเบียบฯ  ก่อนที่ผู้บริหารจะอนุมัติประกาศใช้แผน ต้องผ่านความเห็นชอบของ    
สภาฯ  ดังนั้น  จึงได้น าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ให้
สภาฯ ได้พิจารณา  (รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนที่ได้แจกให้กับทุกท่าน) ก่อนที่ทุกท่าน
จะพิจารณา  ดิฉันขอให้ทุกท่านได้ดูราละเอียดโครงการในล าดับที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๓  สายโศกดินแดน – ดงแสน เนื่องจากทางหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างได้ไปส ารวจ
พื้นที่โดยละเอียด ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง     
จึงขอเปลี่ยนแปลงจากโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  เป็นโครงการก่อสร้าง ถนนดิน  
นอกจากโครงการที่ ๓  โครงการอื่นๆ เหมือนเดิม ดิฉันขอน าเรียนไว้เพียงเท่านี้คะ 

ประธานสภาฯ  - เชิญ  ครับท่านนายกฯ 
นายกฯ - เรื่องโครงการที่นักวิเคราะห์ ฯ พูด  ผมกลัวทางสมาชิกฯ เข้าใจไม่ตรงกัน  ถนนสายนี้มัน

เป็นโครงการทีจ่ะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๓  ถนนสายโศกดินแดง 
-ดงแสนสุข  ถนนสายนี้จะมกีารบดอัดเกรด  เพราะจะไมม่ีหนิลูกรงั  เพื่อเข้าใจตรงกันผม  
จะเชิญให้หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ได้มาช้ีแจง 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร สมาชิก ทุกท่าน กรณีเส้นทางหมู่ที่ ๓ ในโครงการเป็น
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  จากที่ได้ไปส ารวจพื้นที่สภาพเดิมของถนนไม่เป็นถนนที่จะลง
หินบดอัดจะสิ้นเปลืองงบประมาณไม่น้อย เพราะสภาพถนนถ้าจะลงหินลูกรงัเลยไม่ได้      
จากสภาพพื้นที่จงึจ าเป็นต้องท าเป็นโครงการก่อสร้างถนนดิน บดอัดให้เป็นถนนดิน ครับ  

นายกฯ - ถ้าท าเป็นโครงการก่อสร้างถนนดิน ทางท่านสมาชิกฯ จะว่าอย่างไรรบัได้ไหมดินหินเสริม
เราท าเป็นถนนดินแล้วเอาหินเสริม  ผมคิดว่าคงได ้

นางวาสนา  แสนโชติ - เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ถ้าเอาแต่ดินดิฉันคิดว่าคงเหมือนเดิม  
ส.อบต. หมู่ที่  ๓ สัญจรไปมาคงล าบากเหมอืนเดิมค่ะ 
นายก ฯ - ส าหรับงบประมาณยังไม่ตายตัวส าหรบั  หมู่ที่ ๓  มี ๒ โรงการ ท าถนนเสรจ็แล้วท า 

ขยายไหล่ทางต่อได้ถึงไหนก็ได้ตามงบประมาณ เข้าใจนะครบั 
  - ถ้าเราเปลี่ยนถนนดินเป็นถนนลูกรงั ต้องย้อนไปเริม่ต้นใหม่  ท าใหม่ไหม 
นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธาน  คณะบริหาร  ตอนนี้เราก าลงัพูดการพจิารณา เรือ่ง การเพิ่มเติม   

แผน ตามโครงการของหมูท่ี่ ๓ ตามขั้นตอนเราได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการ       
ทั้งสองคณะ แต่เนื่องจากว่ามีเหตผุลความจ าเป็นตามที่ช่างไปดูสภาพถนนเราไม่สามารถท า
เป็นถนนลกูรงั ได้จึงเสนอเพื่อใหท้างสภาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน ว่าหากไม่สามารถท า
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังได้ จงึได้เสนอแนะว่า ควรจัดท าเป็นโครงการกอ่สร้างถนน       
การวางแผนโครงการ ถ้าว่าเราจะด าเนินการก่อสร้างถนนดินเราก็ต้องก่อสร้างถนนดินให้ได้
มาตรฐานของถนนดินถ้าเห็นชอบว่าให้ท าเป็นโครงการกอ่สร้างถนนลกูรงัก็ต้องท าให้ได้ตาม
มาตรฐานของถนนลูกรงั  เมื่อช่างไปส ารวจดูแล้วว่าโครงการตรงนี้เห็นควรว่าควรท าเป็น
โครงการก่อสร้างถนนดิน จึงได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ  - เชิญ นายสุนันท์  หัสดร 
นายสุนันท์  หัสดร - ในกรณีโครงการหมูท่ี่ ๓ ถ้าเราเอาดินหรือเอาหินไปลงเลยไม่ต้องฟีนสองข้างทาง 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑   เขาเรียกว่ากอ่สร้างหรือเรียกว่าอะไร คณะกรรมการแผนจะได้ไม่มีปัญหา 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง - กรณีจะใช้ค าช้ีแจง กรณีหมูท่ี่ ๓ เป็นการก่อสร้างถนนดิน ครับ 
ประธานสภาฯ  - เชิญ นายบุญมา  เยาวะศรี 
 

/นายบุญมา... 



 
-๖- 

นายบุญมา เยาวะศร ี - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร สมาชิก ทุกท่าน  ตามที่หวัหน้าฝ่ายก่อสร้างได้ช้ีแจง
โครงการหมู่ที่ ๓ ผมคิดว่าเราสร้างถนนท าให้ดหีรอืท าไม่ดี  การสร้างถนนเราจะสร้างแบบ
ยั่งยืนหรอืไม่ยั่งยืน  ในกรณีหมู่ที่ ๓  ผมอยากให้สมาชิก หมูท่ี่ ๓ และสมาชิก คิดให้ดีก่อน 
ส าหรับความคิดผมอยากสร้างถนนลูกรังครบั 

ประธานสภาฯ - จากที่ได้มีการอภิปราย โครงการของหมูท่ี่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนลกูรงั ได้มีการ
อภิปราย โดยได้รับทราบข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ผมจะขอมติเกี่ยวกับโครงการ   
ของหมูท่ี่ ๓ จากโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการกอ่สร้างถนนดิน 
เนื่องจากพื้นที่ไมเ่หมาะสมทีจ่ะด าเนินการกอ่สร้างถนนลกูรงั  ผมจึงจะขอมติจากสภาฯ  
ท่านใดเห็นชอบว่าเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ตามร่างแผนเดิม  ขอได้โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - สมาชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการถนนลูกรัง  เป็นโครงการกอ่สร้างถนนดิน ขอได้

ปรดยกมือ 
ที่ประชุม - สมาชิกยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
   -ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง  งดออกเสียง ๔  เสียง  
ประธานสภาฯ  - ต่อไปขอให้ที่ประชุม ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพิ่มเติม) 

ฉบับที่ ๑  ในทุกโครงการ ตามร่างแผนที่ผูบ้รหิารได้น าเสนอ  ขอให้ท่านสมาชิกแต่ละ
หมูบ่้านได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการตามร่างแผน ขอให้ทีป่ระชุมได้พจิารณาร่วมกัน 

นายสุนันท์  หัสดร - โครงการของหมูท่ี่ ๑  ถูกต้องครับ 
นายขวัญเมือง ป่าจันทร ์ - ส าหรับโครงการหมู่ที่ ๗ ถูกต้องครบั 
ประธานสภาฯ  - โครงการของหมูท่ี่  ๘ เชิญท่านทองฤทธ์ิ 
ส.อบต.ทองฤทธ์ิ - ส าหรับโครงการของหมูท่ี่ ๘ จุดเริม่ต้นที่  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขอ

เปลี่ยนแปลงจุดเริม่ต้น คือ จากบ้านนางลี  กุลพรม – บ้านนายเกษม  ศรีผารินทร ์
ประธานสภาฯ - ในการพิจารณาร่างแผน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรอืซักถามเพิ่มเตมิ หรอืไม่ ขอ

เชิญได้ ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติม  ผมจะขอมติทีป่ระชุม ท่านใดเห็นชอบตามร่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพิ่มเตมิ) ฉบับที่ ๑  ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 

- งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่อง อ่ืนๆ 
นายกฯ ๑. ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ในเดือนกมุภาพันธ์ ๒๕๖๐  ก าหนดในวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐  เหตุผลคือ ผู้บริหาร ปลัด ติดราชการ ไปอบรม 
นายกฯ  ๒. ผมขอเบอร์เสื้อส าหรบัใส่ไปศึกษาดูงาน 

๓. เรื่องการท าบุญตกับาตร ทีท่ าการ อบต.ดงเย็น ก าหนดในวันที่  ๑๕ – ๑๖  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ เป็นวันรวม  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ท าบุญตักบาตรในตอนเช้า 
ส่วนเงินทีเ่หลือใช้จ่ายในงานเสรจ็แล้วจะเอาไปท าเจดีย์หลวงปู่ที่วัดป่าสารไพรวัลย์ หมู่ที่ ๘ 
ในวันที่  ๑๕  ขอให้ทุกท่านมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที ่

/ประธานสภา... 



-๗- 
ประธานสภาฯ  - เรื่อง งบประมาณในการจัดงานท าบุญ  ขอให้ท่านได้ยกไดช้ี้แจงรายละเอียด 
นายกฯ  - เรื่องงบประมาณเป็นงานบุญ เป็นงานกองการศึกษาฯ มีหนังสือสั่งการใหท้ าบญุได้  

  แต่งบประมาณไมเ่กิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดอยากซกัถาม  หรือข้องใจ เชิญในวาระอื่นๆครับ  เรายังอยู่ในวาระอื่นๆ 
นายพลเวียง ค าสลีา - ยังมีงบหมวดอื่นมีหมวดพิธีการต่างๆ ราชการ  เป็นต้น 
นายกฯ  -ส.อบต.พลเวียง  พูดถูกงานพิธีการต่างๆ เราเอามาใช้ไม่ผิด 
นายบุญมา เยาวะศร ี - ผมมีข้อเรียนถาม  ๒  ข้อ 
  ๑. เรื่องงบประมาณที่เราต้ังไว้ ลานจอดรถ 
  ๒. เกี่ยวกับงานกองช่างถนนรอบอาคารที่ท าการ อบต.ดงเยน็ 
นายกฯ - ตามที่ ท่านบุญมา ได้สอบถาม ๒ ข้อ เราจะท าแน่นอน เพราะเราได้ต้ังงบประมาณไว้แล้ว  

งบประมาณเรามีแล้ว ท าแน่นอนครับ 
นายพลเวียง ค าสลีา - เรื่องงบประมาณไฟฟ้า  ผมอยากทราบว่าคณะบรหิารได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว   

และเรื่องกีฬา อปท.สัมพันธ์ ที่ อบต.ดงเย็น เป็นเจ้าภาพ ยังจะจัดอยู่ไหม 
นายกฯ  - เรื่องงบประมาณไฟฟ้าผมขอดูรายละเอียดก่อน  ส่วนเรื่องกีฬา อปท.สมัพันธ์  
                              ไม่จัดเพราะช่วงนี้ยังอยู่ช่วงของการไว้ทุกข์  
ประธานฯ  -มีท่านใดมีเรือ่งจะแจง้อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธาน  - ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกที่ได้เข้าร่วมประชุม ขอปิดการ   
                                 ประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

    ลงช่ือ     หนูพิน  นามดี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นางหนูพิน  นามดี) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
    

      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ลงช่ือ      สุนันท์  หัสดร     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุนันท์  หัสดร )      
 

                     ลงช่ือ    สมบูรณ์   ชินแสง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        ( นายสมบูรณ์   ชินแสง ) 

  
   ลงช่ือ    สุพัฒน์  พรมเมฆ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุพัฒน์  พรมเมฆ )   
 

ลงช่ือ  ชนะจิตต์  ถวิลเครือ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ )   
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

*********************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ ประธานสภาฯ ชนะจิตต์ ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา บรูณะพล รองประธานสภาฯ รุ่งนภา บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต. หมู่ที่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สุพัฒน์ พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง ค าสลีา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ พลเวียง ค าสลีา  
๙ นายบุญมา  เยาวะศร ี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บุญมา  เยาวะศร ี  

๑๐ นายสมบรูณ์  ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ สมบรูณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย จันทวิลัย ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อุทัย จันทวิลัย  
๑๒ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายทองฤทธ์ิ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ทองฤทธ์ิ คตสังหาร  
๑๔ นายอดุล  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อดุล  ไชยค าจันทร ์  
๑๕ นางหนูพิน นามด ี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ /

เลขานุการสภาฯ 
หนูพิน นามด ี  

 
ผู้ไม่มาประชุม  ๑ คน 

1. นายโสวัฒน์  ป่าจันทร์   ส.อบต. หมู่ที่ ๖  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายสุเมธ  แพงวงษ์ รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
๔ นายประสงค์  ดิศเจรญิ เลขานุการนายก อบต. ประสงค์  ดิศเจริญ  
๕. นายฐานิสร์  มูลด ี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  

 
 

/เริ่มประชุม... 



- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕ น.  
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญประธานเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระที่๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธารสภาฯ      ๑.๑. เรื่องมพีระบรมราชองค์การสถาปนาให้แต่งตัง้สมเดจ็พระสังฆราชองค์ที่ ๒๐  
                             ในวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร 
                       ๑.๒ เรื่องแจ้งขอเชิญสมาชิกทั้ง ๘ หมู่บา้นร่วมงานท าบุญ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
          ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เป็นวันเตรียมงาน และ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
                             ตอนเช้าเชิญท าบุญตกับาตรร่วมกันหน้าอาคารองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น 
                       ๑.๓  เรือ่งรัฐบาลเริ่มกระบวนการ สร้างความปรองดองและจัดใหพ้รรคการเมืองมาแสดง 
         ความคิดเห็นแบบเปิดกว้างตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ตามประกาศของรฐับาล 
                   ต้องใช้เวลาประมาณ  ๓  เดือน   
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
           เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๓.๑  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียด การขออนมุัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

๒๕๖๐ เพื่อใหส้มาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณา 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ – เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกที่เคารพ  ก่อนที่จะเสนอโครงการต่างๆ ให้สภา

พิจารณา ผมขอน าเรียนรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙  ตามเอกสารที่แจกให้กับท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน 
ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   ๑๐,๕๗๖,๑๘๖.๙๖ บาท 

  คงเหลือเงินสะสมน าไปบริหารได้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๐,๕๗๖,๑๘๖.๙๖ บาท 
  เงินทุนส ารองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   ๑๒,๑๕๒,๐๔๐.๗๑.๐๗ บาท 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ – เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกที่เคารพ  กระผมขอเรียนช้ีแจง ตามระเบียบ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น พิจารณาอนุมัติ และน างบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ มาจัดสรร
ตามโครงการที่สมาชิกสภาฯ เสนอเข้ามาผ่านประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน เร่งด่วน ทุกโครงการจะอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ตามโครงการที่สมาชิกสภาฯ  

                    เสนอมา  และใหส้ภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณาร่วมกัน ขอให้ทุกท่าน ได้ดูไป
พร้อมกัน ตามเอกสารที่แจกให้ รายละเอียดดงันี ้

 ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี  ๑  สายข้าง สภ.ดงเย็น – บ้านนางโสภา             
จู่พระจันทร์   ยาว ๑๙๕ เมตร กว้าง  ๐.๖๐  เมตร ลึก ๐.๕๘ พร้อมบอ่พัก ๔ บ่อ  

                    งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท     
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี ๑  สายหน้าบ้านนายสุนันท์ หสัดร – บ้านนางลี      
คุณธรรม ระยะทางยาว  ๑๐๐    เมตร  กว้าง  ๐.๖๐  เมตร ลึก  ๐.๕๘  เมตร  พร้อมบ่อพัก   
๑ บ่อ  งบประมาณ  ๒๓๒,๐๐๐   บาท    

/๓. โครงการ... 



- ๓ - 
                            ๓. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ท่ี  ๒ สายหน้าบ้านนายเพชรจ-ูหน้าบ้านนายปรีดี  

                     ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร กว้าง  ๔  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลท่างกว้าง ๐.๕ เมตร  
                     งบประมาณ  ๒๘๓,๐๐๐  บาท 
                   ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี  ๒ สายบ้านป่าเป้า - ถนนสายบ้านปากดง   
                    ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง  ๔  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕  เมตร   
                    งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท    
 ๕. โครงการก่อสร้างถนนดิน  หมู่ท่ี  ๓  สายโคกดินแดง บ้านดงแสนสุข  ยาว  ๗๐๐  เมตร   
  กว้าง ๔  เมตร  ปริมาณดินถม ๑,๖๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  
                    ๖. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ท่ี ๓ สายบ้านนายทนงศักดิ์  ป่าหวาย - 
                     ถนนบุญ- วัดศรีส าราญ  ยาว  ๘๘๖   เมตร   กว้าง  ๑  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   
                     งบประมาณ  ๔๘๕,๐๐๐  บาท 
                    ๗. โครงการเสริมสรา้งผิวจราจรลาดยาง หมู่ท่ี ๔  โดยวิธี ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต          
                     สายบ้านนายศุภชัย – สี่แยกบ้านนายธาตุ  เย็นรัตน์  ยาว  ๑๒๘  เมตร  กว้าง ๕  เมตร  
                     หนา ๐.๐๔ เมตร   งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐  บาท 

๘.โครงการก่อสรา้งรางระบาย คสล. หมู่ท่ี ๔ สายหน้าบ้านนายทองปาน โสนาเรือ – หน้าบ้าน 
นายสานิตย์  ข าดี (เช่ือมต่อรางเดมิ)  ยาว  ๖๓  เมตร กว้าง ๐.๖๐  เมตร ลึก ๐.๕๘  เมตร 
งบประมาณ  ๑๔๔,๐๐๐  บาท  

  ๙.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ท่ี ๕  สายข้างวัดประสิทธ์ิธรรม บ้านดงสวรรค์    
                     ยาว ๒๓๒ เมตร กว้าง  ๔  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕ เมตร   
                     งบประมาณ   ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
           ๑๐.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี ๖  บ้านป่าเป้าน้อย  ขนาดอาคารกว้าง ๗ เมตร  
                     ยาว ๑๒ เมตร  งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๗  ถนนสายบ้านนางสนิท  – บ้านนายค าฟอง   
                     ยาว  ๕๒  เมตร กว้าง  ๓  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕ เมตร   
                     งบประมาณ  ๘๓,๐๐๐  บาท 
                    ๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี  ๗  สายบ้านนายสมพงษ์-วัดป่าดอนกลอย   
                     ยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลท่างกว้าง ๐.๕ เมตร   
                    งบประมาณ   ๔๒๖,๐๐๐  บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี ๘  สายหน้าบ้านนางลี กลุพรม –บ้านนายเกษม   
                      ศรีผารินทร์ ยาว  ๒๒๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐  เมตร ลึก ๐.๕๘  เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐  บาท 
 

                    รวมท้ังสิ้น  ๑๓  โครงการ รวมงบประมาณ ท่ีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ ท้ังสิ้น     
                    จ านวน ๔,๐๙๘,๐๐๐  บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพ่ือพัฒนาต าบลดงเย็น 
                    ท้ัง  ๘ หมู่บ้าน    
  ในการจัดงบประมาณผมจะจัดสรรตามประชากรมากนอ้ยอย่างเช่น หมู่ที่ ๖  ประชากรน้อยกว่า 
           หมู่บ้านอื่นจะได้งบประมาณน้อยกว่าหมูบ่้านอื่น ผมหวังว่าสภาฯคงจะเข้าใจ ทางสภาฯจะอนุมัต ิ
  หรือไม่ขึ้นอยูก่ับสภาฯ ครับ ท่านประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ช้ีแจงเรื่องงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการทั้ง  ๘ หมู่บ้าน  
  ให้กับสมาชิกสภาฯ ไดพ้ิจารณา มีสมาชิกท่านใดสงสัยในการจัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงิน 
  สะสมของคณะผู้บริหารเชิญท่านสมาชิกสอบถามได้ครับ 

/นายพลเวียง ... 
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นายพลเวียง ค าสลีา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงท่านนายกฯในโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นที่ชัดเจนว่า 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔   แต่ละหมูบ่้านได้งบประมาณหมู่บ้านละหา้แสนบาท หมู่ที่ ๑ และ หมูท่ี่ ๓ งบประมาณไมเ่กินหก 
            แสนบาท ส่วนหมู่ที่ ๔ ได้คุยกันนอกรอบว่างบประมาณที่เหลือจากสองโครงการโอนงบประมาณ 

ให้หมู่ที่ ๑ (ให้ยืม ) แต่โครงการทุกหมู่บ้านได้ตกลงกันแล้วว่าให้ตามงบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน 
ที่คณะผู้บริหารที่ก าหนดเอาไว้  ถึงจะไมส่ิ้นสุดโครงการก็ตามแต่ท าไหม หมู่ที่ ๓ งบประมาณถึง    
ไม่อยู่ในกรอบที่ตั้งเอาไว้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  -ตามที่สภาฯ ไดพู้ดคุยกันนอกรอบว่าแต่ละหมู่บ้านใหส้่งโครงการเข้ามาไม่ใหเ้กินงบประมาณที่ 
                    คณะบริหารก าหนดไว้ให้  ส าหรบัหมู่ที่ ๔ โอนงบประมาณให้ หมูท่ี่ ๑ แต่หมู่ที่ ๓ เอางบประมาณ 
                    มาจากหมวดใด  เชิญท่าน นายก ฯ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์  -ท่าน ส.อบต. พลเวียง พูดก็ถูก  ผมจ าได้การโอนการยืมงบประมาณตามระเบียบ 
นายก อบต.ดงเย็น  ทางราชการมีการโอนหรือยืมกันไม่ได้ในเมื่องบประมาณหมู่ที่ ๑ เพิม่ขึ้น งบประมาณหมู่ที่ ๓ 
                        ก็ต้องเพิ่มข้ึนเท่ากบัหมูท่ี่ ๑ เพราะว่าประชากรเท่า ๆ กันผมดูประชากรเป็นหลกัครับ 
นางรุ่งนภา บรูณะพล -เรียนท่าประธานสภา ฯ ผ่านถึงคณะผู้บริหาร การโอนหรอืการยมืนอกรอบในห้องสภาฯม ี
รองประธานสภาฯ แต่ห้องประชุมสภา ฯ ไม่มีแต่เราจะมองถึงความจ าเป็นแตล่ะพื้นที่ แต่หมู่ที่ ๔ มองเห็นความ 
  จ าเป็นของหมู่ที่ ๑ เพราะหมู่ที่ ๔ จะก่อสร้างรางระบายลงไปพื้นที่ของหมูท่ี่ ๑ ที่ยังไม่มรีาง 
  ระบายน้ ารองรับหมู่ที่ ๔ ขอใหส้มาชิกสภา ฯ มองถึงความจ าเป็นแต่ละหมูบ่้านด้วยขอบคุณ 
  มากค่ะ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ –ครับท่านรองประธานสภาฯ  พูดก็ถูก แต่ตอนน้ีการจัดสรรงบประมาณใส่กับโครงการ 
นายก อบต.ดงเย็น  แต่ละหมูบ่้านลงตัวแล้วจะติดอยู่กบังบประมาณของหมู่ที่ ๓ แต่ถ้าสภา ฯ ไม่เห็นชอบก็จะได้      
                        จะแก้ไขงบประมาณและโครงการทั้ง  ๘  หมู่บ้านก็ขึ้นอยู่กบัสภา ฯ ครับ 
นายสุนันท์  หัสดร   -เรียนท่านประธาน ฯ ผ่านถึงท่าน นายก ในหลักการทางราชการการโอนงบประมาณ 
 ส.อบต. หมู่ที่ ๑     (การยืม) ไม่มีแต่ในทางปฏิบัตเิรากเ็คยท ามายกตัวอย่าง หมู่ที่ ๒ โอนงบประมาณไฟฟ้าให้กับ 
               หมู่ที่ ๘ ก็เคยท ามาแล้วก็ผ่านไปด้วยดี  แต่ส าหรับ หมูท่ี่ ๓ เราได้ปรับแผนแล้วและผ่านการ 
      ประชุมกรรมการแผนแล้วและประเด็นส าคัญ ยกตัวอย่างหมูท่ี่ ๘ โครงการก่อสร้างรางบายน้ า 
               ระยะความยาวไม่ถึงจุดเป้าหมายจะของบประมาณเพิ่มได้ไหม ขอบคุณครับ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ –ขออนุญาตครับผมเพิ่มงบประมาณให้หมู่ที่ ๓ ถามว่าโครงการสิ้นสุดไมส่ิ้นสุดครับ  
นายก อบต.ดงเย็น   ถ้าสภา ฯ ไม่เห็นชอบก็ไม่ต้องอนุมัตงิบประมาณก็ได้หรือจะให้คณะบรหิารจัดสรร      
ประธานสภาฯ     - มีท่านใดจะสอบถามคณะผูบ้รหิารหรอือภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มสีมาชิกสภาฯ ใด

อภิปรายเพิ่มเตมิ ผมจะขอสอบถามที่ประชุม ว่าจะลงมตเิปน็รายโครงการ หรือจะลงมติครัง้เดียว 
นางรุ่งนภา บรูณะพล -  ดิฉันเสนอขอให้ลงมติ เป็นรายหมูบ่้านรายโครงการ ขอบคุณค่ะ 
รองประธานสภาฯ 
นายบุญมา เยาวะศรี   ขอลงมติครั้งเดียวครับผม   
ส.อบต. หมู่ที่ ๕   
ประธานสภาฯ     - ครับ ถ้าอย่างนั้น ผมขอมติทีป่ระชุมว่า เห็นควรลงมติ เป็นรายหมูบ่้าน หรอืลงมติ  

ครั้งเดียว ทั้ง ๑๓ โครงการ  ท่านใด เห็นว่าควรลงมติ เป็นรายหมู่บ้าน ขอได้โปรดยกมือ   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบใหล้งมตเิป็นรายหมู่บ้าน จ านวน ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ  - ท่านใด เห็นว่าควรลงมติ ครั้งเดียว ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ลงมติ ครั้งเดียว จ านวน ๑๓  เสียง 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ - หลังจากที่ผู้บริหารได้น าเสนอโครงการๆ เพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติ จะเห็นได้ว่าในการ

ประชุมประเด็นบางอย่างเรื่องงบประมาณไม่สมดุล คือหมู่ที่ ๔ ได้รับงบประมาณน้อย    
สามแสนกว่าบาท อยากให้ทางสภาฯ เห็นใจ ในการพิจารณางบประมาณในครั้งต่อไป   

 ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติม หรืออีกหรือไม่   
                               ถ้าไม่มี ผมจะขอมตทิี่ประชุม  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน  
                                ๑๓  โครงการ งบประมาณ ๔,๐๙๘,๐๐๐ บาท  ขอได้โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม - เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๐  จ านวน ๑๔  เสียง 
   - งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. เรายังมีวาระการประชุมที่ต้องพจิารณาอีกหลายวาระ                                 

ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน  ขอให้ทุกท่านพร้อมกันในที่ประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เริ่มประชุมเวลา         ๑๓.๑๕ น.   
ประธานสภาฯ  - หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาในวาระที่ ๓  

เรื่องเสนอข้ึนใหม่ ข้อ ๓.๒  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ  
๑. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลงิ  งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลดงเย็น  
จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร ได้น าเรียนช้ีแจงรายละเอียด
เหตุผลความจ าเป็น เพื่อให้สภาได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ ์  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ทุกท่าน ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัต ิ
นายก อบต.ดงเย็น        งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น     

เนื่องจากองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น เห็นว่า ไม่มีที่จัดเก็บครุภัณฑ์ เช่น เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ เครือ่งตัดหญ้า และอปุกรณ์ช่างอื่นๆ จึงไดเ้สนอโครงการปรบัปรุงโรงจอดรถ เพื่อ 
ด าเนินการจัดท าโรงเก็บครุภัณฑ์ โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน      
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 
๕๗,๐๐๐ บาท  มาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โครงการปรบัปรุงโรงจอดรถดบัเพลิง จ านวน 
๕๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารบันทกึความ และแบบประมาณการ ปร.๔ ปร. ๕ 
ที่ได้แจกให้กบัทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านสมาชิก ได้พิจารณา ครับ 

นางรุ่งนภา บรูณะพล - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผ่านถึงท่านนายกฯ การโอนงบประมาณมาปรบัปรุงโรงจอด 
/รองประธาน... 



- ๖ - 
รองประธานสภาฯ รถดับเพลิง จะต่อเตมิด้านไหน คะ 
ประธานสภาฯ  -ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ  ที่ตั้งขอสงัเกตและพจิารณาในด้านนี้ ขอเชิญท่านนายกฯ 

ได้ช้ีแจงครับ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ – ส าหรับการโอนงบประมาณมาปรับปรงุโรงจอดรถดับเพลิง เพือ่ท าเป็นหอ้งเก็บวัสด ุ
นายก อบต.ดงเย็น ครุภัณฑ์ต่างๆ  คณะผู้บรหิารไดห้ารือกับปลัด หัวหน้าส านักปลัด และฝ่ายกองช่าง        

จะปรับปรงุโรงจอดรถเพือ่เกบ็ของในอาคารจอดรถดับเพลงิ ก่อสร้างเหมือนห้องเก็บของ
หลงัเก่าทุกอย่างครับ 

นายสุนันท์  หัสดร - เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงท่านนายกฯ ผมสงัเกตโอนงบประมาณแตล่ะครัง้ทาง 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  สภาฯ ไม่เห็นแบบแปลนขอความกรุณาแนบเอกสารให้สภาฯ ด้วยในการประชุมแต่ละครั้ง

และการโอนงบประมาณ ผมอยากใหโ้อนครัง้เดียวท าใหเ้สรจ็ไปเลย รูส้ึกว่าเราจะโอน
งบประมาณกันบ่อยครัง้มาก ท่านนายก 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณ ท่าน ส.อบต.สุนันท์  ที่ตั้งข้อสังเกต ในเรือ่งนี้ ตอนน้ีเรายังอยู่ในวาระที่ ๓       
ข้อ ๓.๒.๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิม่เติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใด เห็นชอบ   

อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสยีง 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ข้ีแจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลดงเย็น จ านวน 
๑๒,๐๐๐ บาท ขอเชิญครบั 

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ – ตามเอกสารที่ได้แจกให้กบัทุกท่าน  เนื่องจากองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น ได้
ด าเนินการกอ่สร้างศูนย์ อปพร.ต าบลดงเย็น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๑,๐๐๐ บาท ในการ
ด าเนินการกอ่สร้างมิได้มกีารปรบัปรุงภูมิทัศน์ ในส่วนของบริเวณอาคารสถานที่ ท าให้
บริเวณอาคารไมม่ีความสวยงาม ประกอบกับประชาชนผู้มาติดต่อไม่ทราบหน่วยงานที่     
ตั้งในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
เห็นว่าเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและอ านวยความสะดวก จึงเสนอโครงการ
ปรับปรงุภูมิทัศน์พร้อมติดตัง้ป้าย      โดยเสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์      
ศูนย์ อปพร. ต าบลดงเย็น  
จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ จงึขอใหส้ภาฯ ได้พิจารณา  

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ขอเชิญครบั 
 

/นายทรงศิลป์... 



- ๗ - 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ ์- ผมขอเพิ่มเติมเรื่องการโอนงบประมาณมาปรบัปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย 
นายก อบต.ดงเย็น เรามีแบบแปลนว่าเรา แบบประมาณการราคา ปร.๔ ปร. ๕ ว่าจะใช้ทรายเท่าไร  หินเท่าไร 

ภายในงบประมาณ  ๑๒,๐๐๐  บาท 
นายพลเวียง  ค าสีลา -  ผมสังเกตเกี่ยวกบัการโอนงบประมาณ  ผมคิดว่าจัดท าโครงการอยากให้ท าปีต่อป ี
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ไม่ใช่ว่าท าแล้วถึงมาโอนงบประมาณทหีลงั ทุกโครงการตอ้งแนบแบบแปลนให้สมาชิกดูด้วย 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุม ท่านใด

เห็นชอบ อนมุัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ อปพร.ต าบลดงเย็น งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ตามที่
ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๓  เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ     - เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณมาปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนย์อาสาสมัคร
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน 
ประธานสภาฯ    ๓.๓ เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัติ  
                              ปี ๒๕๖๐ จ านวน  ๒  โครงการ  
     ๓.๓.๑ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังถนนสายบ้านโนนชัยศิลป์-หนองบกัโซ หมู่ที่ ๗ 
                         ๓.๓.๒ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนชัยศิลป์-ปา่ช้า หมูที่ ๗ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร 
ได้น าเรียนช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น เพื่อให้สภาได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายก อบต.ดงเย็น - ผมจะใหห้ัวหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนช้ีแจงรายละเอยีดต่อที่ประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด         - ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น พบว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการ
เสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนชัยศิลป์ – หนองบักโซ  หมู่ที่ ๗ ไม่อาจด าเนินการได้ 
เนื่องจากลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนท าให้ไม่อาจปฏิบัติหรือด าเนินการได้ เนื่องจาก
งานลงลูกรังไม่มีการบดอัด จึงขอด าเนินการลงลูกรังโดยมีการเกรดบดอัดเกลี่ยและขอลด
ปริมาณงานลูกรังจากเดิม ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร เป็น ลงลูกรังเฉลี่ย ๐.๑๒๕ ลบ.ม. 
ดังนี้  
เดิม โครงการเสริมสรา้งถนนลูกรังสายบา้นโนนชัยศิลป์ – หนองบักโซ ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างถนนลูกรัง ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น  
ขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ เป็น โครงการเสรมิสรา้งถนนลูกรังสายบ้านโนนชัย
ศิลป์ – หนองบักโซ  ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสรมิสร้างถนน
ลูกรงั ความยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร พร้อมเกรด     
บดทับและปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กบั
ท่านสมาชิก ทุกท่าน  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ครับ 

ประธานสภาฯ   จากที่ หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจง มสีมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

/ประธานสภาฯ... 



- ๘ - 
 

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มผีู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลง  
ค าช้ีแจงงบประมาณ โครงการเสรมิสร้างถนนลูกรงั สายโนนชัยศิลป์ – หนองบกัโซ         
ขอได้โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม -ที่ประชุม มีตเิป็นเอกฉันท์  จ านวน ๑๔ เสียง  อนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ตามที่ผูบ้รหิารเสนอ 

ประธานสภาฯ - ต่อไปขอให้ หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการเสริมสร้างถนนลกูรงั        
สายโนนชัยศิลป์  ป่าช้า หมู่ที่ ๗ 

หัวหน้าส านักปลัด         - ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น พบว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการ
เสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนชัยศิลป์ – ป่าช้า หมู่ที่ ๗ ไม่อาจด าเนินการได้ เนื่องจาก
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนท าให้ไม่อาจปฏิบัติหรือด าเนินการได้ เนื่องจากงาน       
ลงลูกรังไม่มีการบดอัด จึงขอด าเนินการลงลูกรังโดยมีการเกรดบดอัดเกลี่ยและขอลด
ปริมาณงานลูกรังจากเดิม ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร เป็น ลงลูกรังเฉลี่ย ๐.๑๒๕ ลบ.ม. 
ดังนี้  
เดิม โครงการเสริมสรา้งถนนลูกรังสายบา้นโนนชัยศิลป์ – หนองบักโซ ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างถนนลูกรัง ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น  
ขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ เป็น โครงการเสรมิสรา้งถนนลูกรังสายบ้านโนน      
ชัยศิลป์ – ป่าช้า  ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสรมิสร้างถนนลกูรงั 
ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร พรอ้มเกรดบดทับ
และปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับท่าน
สมาชิก ทุกท่าน  ขอให้ทีป่ระชุมได้พจิารณา ครบั 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มผีู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลง     

ค าช้ีแจงงบประมาณ โครงการเสรมิสร้างถนนลูกรงั สายโนนชัยศิลป์ – ป่าช้า ขอได้โปรด  
ยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๔ เสียง  อนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ตามที่ผูบ้รหิารเสนอ 

   ๓.๔  เรื่อง  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสมยัสามัย  
                                    สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ  - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ า,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ฉะนั้น ในวันนี้ผมขอหารือต่อที่ประชุมแห่งนี้  
ก่อนที่จะหารือ ขอน าเรียนรายละเอียด ให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  สภาฯ 
ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ดังนี้ 

/๑. ก าหนด... 



- ๙ - 
 

๑. ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี้ 
     - สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ๒. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ฉะนั้น ในวันน้ี ผมจึงขอหารือต่อทีป่ระชุม ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เราจะก าหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญ กีส่มัย  และในห้วงเวลาใด และสมัยแรกของปีถัดไป จะก าหนดห้วงใด 
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน 

นายบุญมา  เยาวะศร ี - ผมขอเสนอ ใหก้ าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามญั ไว้ ๔ สมัย และสมัยแรกของปีถัดไป    
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ไว้ตามเดิมเหมือนปทีี่ผ่านมาครับ ดังนี้  

๑. ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
     - สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
    ๒. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     - สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ - มีท่านใด เห็นเป็นอย่างอื่น หรือไม่  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - หากไม่มีใครเสนอ ผมขอมติทีป่ระชุม ท่านใดเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ตามที่ นายบุญมา 
เยาวะศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  เสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
    ๑. ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
     - สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
    ๒. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     - สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ครับ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล     เรียนท่านประธานผ่านถึงท่านนายกการจ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการกผ็่านเรียบร้อย 
รองประธานสภาฯ ดิฉันมี  ค าถามท่านนายกอยู่  ๒ ข้อค่ะ 

  ๑. เรื่องโครงการในข้อบัญญัติ ในปี  ๒๕๖๐ จะด าเนินการได้เมื่อไหร ่
  ๒. เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าที่เกี่ยวกับงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมสง่เอกสารถึง 
                 สภาฯ ล่าช้า 

/นายทรงศิลป์... 



- ๑๐ - 
 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -เรื่องโครงการในข้อบญัญัติ ปี  ๒๕๖๐ ผมจะเรียกผูป้ระกอบการมาท าสญัญาโครงการ 
นายก อบต.ดงเย็น            ของหมู่ที่ ๑  มาท าสญัญากอ่นไปศึกษาดูงาน 
                  - เรื่องการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่จุดอ่อนตรงนี้ข้ึนอยู่กับผู้ปฏิบัติด้านเอกสาร 
                                   เป็นส่วนใหญ ่
นายพลเวียง ค าสลีา      - เรื่องการซอ่มแซมถนนลูกที่ช ารุดบ้านดงสง่า หมูท่ี่ ๔ ได้ส่งโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ส.อบต. หมู่ที่  ๔           แล้วคณะบริหารจะด าเนินการตอนไหน  และผมขอทบทวนเรื่องไฟฟ้างบประมาณ 
                               ปี ๒๕๖๐  สมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้ท าโครงการส่งถึงคณะผู้บริหารจะด าเนินการgเดิมหรอืไม ่
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์  -เรื่องการซ่อมแซมถนนลกูรงัใหส้มาชิกสง่โครงการถนนสายไหนที่ช ารุดเสียหายท าให้   
นายก อบต.ดงเย็น ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมา  ผมจะแจง้ใหเ้จ้าหนา้ที่ออกไปส ารวจ ส่วนเรือ่ง 
   ไฟฟ้าก็เหมือนกัน ใหส้มาชิกได้หารือกันกบัฝ่ายปกครอง ผมไม่อยากใหฝ้่ายปกครอง 
                              ว่าไม่รู้เรือ่งงบประมาณไฟฟ้าภายในหมู่บ้านตนเอง 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ     - มีท่านใดจะมีเรื่องแจ้งอกีหรือไม ่
ที่ประชุม               -ไม่มี 
ประธานสภาฯ        -ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส านักปลัด และท่านสมาชิกสภาฯ 
                               ที่ไดเ้ข้าร่วมการประชุม  ผมขอปดิการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 

    ลงช่ือ     หนูพิน  นามดี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นางหนูพิน  นามดี) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
       
                                           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ      สุนันท์  หัสดร     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุนันท์  หัสดร )  
  

                     ลงช่ือ    สมบูรณ์   ชินแสง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        ( นายสมบูรณ์   ชินแสง ) 

 
   ลงช่ือ    สุพัฒน์  พรมเมฆ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุพัฒน์  พรมเมฆ )   
 

ลงช่ือ  ชนะจิตต์  ถวิลเครือ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ )   
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 


