
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

*********************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ ประธานสภาฯ ชนะจิตต์ ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา บูรณะพล 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  แสนโชต ิ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง ค าสีลา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ พลเวียง ค าสีลา  
๙ นายบุญมา  เยาวะศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บุญมา  เยาวะศรี  

๑๐ นายสมบูรณ์  ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ สมบูรณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย จันทวิลัย ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อุทัย จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
๑๔ นายทองฤทธิ์ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ทองฤทธิ์ คตสังหาร  
๑๕ นายอดุล  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อดุล  ไชยค าจันทร์  
๑๖ นางหนูพิน นามดี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ /

เลขานุการสภาฯ 
หนูพิน นามดี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕ น.  
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญประธานเปิดการประชุม 

/ระเบียบ... 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑.๑ สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้รัฐบาลได้น าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติกลับมาแก้ไข

ใน  ๓ – ๔  รายการ  เกี่ยวกับพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์  ทีต่้องใช้เวลาถึง ๔  เดือน 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้เปิดช่องให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตรงจึงด าเนินการ    
ใน  ๓  ขั้นตอน  คือ 

  ๑. นายกใช้ มาตรา ๔๔  แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อน าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาแก้ไข
เพ่ิมเป็นเวลา  ๑ เดือน 

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

  ๓. เมื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสมบูรณ์แล้วรัฐบาลจะน าขึ้นทูลเกล้าเพ่ือทรงวินิจฉัย
โดยเร็ว  ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐  ถึงจะมีการเริ่มต้น 

   ๑) กฎหมายลูก  ๘  เดือน 
   ๒) สนช. พิจารณา  ๒  เดือน 
   ๓) เตรียมการเลือกตั้ง  ๕  เดือน 
 ถ้าไม่มีปัจจัยเป็นอื่นเพ่ิมเติม  จะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  ( ๑๙ เดือน ) 
 ๑.๒ ก าหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในช่วงปลายปี 
                     พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังจากนั้นจะมีพิธีพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่  ๑๐  ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ 
                     ไม่เสร็จสิ้นจะไม่มีการเลือกตั้ง 
 ๑.๓ ขอเชิญร่วมจับปลาการกุศล ณ บ่อตูมตอนล่าง  บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่ ๗  ในวันที่ ๕     
                          กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เริ่มเวลา  ๐๙.๓๐ น.  บัตรละ  ๑๐๐  บาท 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

          วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ๓.๑  พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ โอนไปตั้งจ่าย

เพิ่มเติม แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุ
ส านักงาน 

        - ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอให้สภาฯ พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐    
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวด           
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกจ านวน ๓๐๐ ตัว ราคาตัวละ  
๒๕๐ บาท  ตามราคาท้องตลาด ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท  ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่าย  เพ่ิมเติมแผนงาน
บริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุส านักงาน  เรื่องนี้ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงให้กับสมาชิก   
ได้เข้าใจและพิจารณา  เชิญท่านนายกครับ 

 
/นาย อบต.. 

 



-๓- 
นายก อบต. - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ  เรื่องการตั้งโอนงบประมาณรายจ่าย  ที่จริงทางส านักปลัดได้      

ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดครุภัณฑ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ แต่ตอนนี้ได้มีหนังสือ      
สั่งการมาใหม่ เกี่ยวกับการจ าแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ เก้าพลาสติกที่ตั้งไว้ ต้ังผิดหมวด เราตั้งไว้
ในหมวดครุภัณฑ์ จะให้ถูกต้องคือเก้าอ้ีพลาสติก จะต้องอยู่หมวดวัสดุ  ดังนั้นเพื่อการด าเนินการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหนังสือสั่งการ จึงต้องมีการแก้ไขโดยการโอนรายการดังกล่าวไปตั้งจ่าย
เพ่ิมเติม หมวดวัสดุ  ครับ 

ประธานฯ - ครับ  ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงให้ทางสภาฯ  ได้รับทราบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย     
ในหมวดครุภัณฑ์  ขอโอนไปตั้งจ่ายเพ่ิมเติมไป ในหมวดวัสดุ ในการโอนงบประมาณเราตั้งไว้ใน
หมวดครุภัณฑ์งบประมาณเก้าอ้ีพลาสติก  ๓๐๐ ตัว  ตั้งไว้  ๗๕,๐๐๐  บาท  ขอโอนงบประมาณ
ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายในหมวดวัสดุส านักงาน ประมาณเท่าเดิม  คือ  ๗๕,๐๐๐  บาท 

นายกฯ -ครับ เพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกเข้าใจทางส านักปลัดได้บันทึกข้อความตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  รายละเอียด
ข้อเท็จจริงงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๐  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน  
๓๐๐ ตัว ๆ ละ  ๒๕๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๗๕,๐๐๐  บาท  ที่ตั้งไว้ไม่สามารถจัดหาได้  เนื่องจาก
เก้าอ้ีพลาสติกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามหนังสือที่ด่วนที่สุด  มท.
๐๘๗๘.๒/ว๑๒๔๘  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ซึ่งระบุแนวทางการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาตามประเภทและสภาพของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดหาซึ่งเก้าอ้ี
พลาสติกเป็นวัสดุในประเภทวัสดุคงทน  รายละเอียดแจ้งตามเอกสาร  ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จึงเห็นว่าเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการระเบียบที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควรหาครุภัณฑ์รายการ
เก้าอ้ีพลาสติกมาเป็นจัดหาวัสดุส านักงานประเภทคงทน  โดยโอนงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึงปัจจุบันในข้อ  ๒๗ ดังนี้  เดิมแผนงานบริหารทั่วไป  งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอีพลาสติก  ๓๐๐  ตัว  ตั้งไว้   ๗๕,๐๐๐  บาท  ขอโอนไปตั้งจ่ายในหมวดวัสดุประเภทวัสดุ
ส านักงาน   

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

ผมมีความกังวลใจมาก จากที่ผ่านมา ผมสังเกตมาหลายครั้ง มีการประชุมครั้งใด ต้องมีการขอความ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ ขอความเห็นขอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 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 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายในหมวดวัสดุ  จึงเรียนให้ท่านประธานและสมาชิกได้เข้าใจ 



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

เรื่องต้ังงบประมาณผิดหมวด  โต๊ะพับที่อยู่ข้างล่างเหมือนกัน มันจะผิดหมวดใหม่ดิฉันเป็น  
ห่วงค่ะ 

นายกฯ - โต๊ะกับเต็นทท์ี่สั่งซื้อมาแล้ว ไม่ผิดครับ เพราะตั้งงบประมาณถูกต้องไดต้ามหนังสือสั่งการ 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ ส าหรับเก้าอ้ี เราตั้งผิด เราตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์    
ที่ถูกต้องต้องต้องในหมวดวัสดุ ดังนั้น เราจึงจ าเป็นต้องมีการโอนไปตั้งจ่ายให้ถูกต้องตาม 
ยังไงมาเราซื้อไม่ผิด  แต่เก้าอ้ีหนังสือสั่งการมาเราต้องท าให้ถูกหมวด หวังว่าสมาชิกคง
เข้าใจนะครับ 

ประธานสภาฯ - จากที่ได้มีการอภิปราย ในรายละเอียดต่างๆ มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก
หรือไม่   

ที่ประชุม -  ไม่มีมี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใด

เห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ี
ผู้บริหารเสนอ รายการโอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมในหมวดค่าวัสดุ  ในการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  
จ านวน ๓๐๐ ตัวๆละ ๒๕๐ บาท งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท  ขอได้โปรดยกมือ 

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

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

- เพ่ือความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน วันนี้ได้เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม
ประชุม เพื่อจะได้มามาท าความเข้าใจชี้แจงในรายละเอียดร่างแผนแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม (ฉบับที่)  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ   ในวาระที่  ๓.๒  
พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  (เพ่ิมเติม)  ฉบับที่ ๑  
เนื่องจากมีหนังสือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่        
ละหมู่บ้าน ตลอดจนทางผู้บริหารมีนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อน พ่ีน้องประชาชน ในพ้ืนที่  โดยได้ตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามา ปรากฏ
ว่าโครงการต่างๆ ไม่มีในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมี
การด าเนินการเพ่ิมเติมแผน ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงได้มีการจัดท าร่างแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๑ ขึ้น ตามระเบียบฯ 

/และในระเบียบ.. 



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

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

เป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๓  ถนนสายโศกดินแดง 
-ดงแสนสุข  ถนนสายนี้จะมีการบดอัดเกรด  เพราะจะไม่มีหินลูกรัง  เพื่อเข้าใจตรงกันผม  
จะเชิญให้หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ได้มาชี้แจง 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร สมาชิก ทุกท่าน กรณีเส้นทางหมู่ที่ ๓ ในโครงการเป็น
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  จากท่ีได้ไปส ารวจพื้นที่สภาพเดิมของถนนไม่เป็นถนนที่จะลง
หินบดอัดจะสิ้นเปลืองงบประมาณไม่น้อย เพราะสภาพถนนถ้าจะลงหินลูกรังเลยไม่ได้      
จากสภาพพ้ืนที่จึงจ าเป็นต้องท าเป็นโครงการก่อสร้างถนนดิน บดอัดให้เป็นถนนดิน ครับ  

นายกฯ - ถ้าท าเป็นโครงการก่อสร้างถนนดิน ทางท่านสมาชิกฯ จะว่าอย่างไรรับได้ไหมดินหินเสริม
เราท าเป็นถนนดินแล้วเอาหินเสริม  ผมคิดว่าคงได้ 

นางวาสนา  แสนโชต ิ - เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถ้าเอาแต่ดินดิฉันคิดว่าคงเหมือนเดิม  
ส.อบต. หมู่ที่  ๓ สัญจรไปมาคงล าบากเหมือนเดิมค่ะ 
นายก ฯ - ส าหรับงบประมาณยังไม่ตายตัวส าหรับ  หมู่ที่ ๓  มี ๒ โรงการ ท าถนนเสร็จแล้วท า 

ขยายไหล่ทางต่อได้ถึงไหนก็ได้ตามงบประมาณ เข้าใจนะครับ 
  - ถ้าเราเปลี่ยนถนนดินเป็นถนนลูกรัง ต้องย้อนไปเริ่มต้นใหม่  ท าใหม่ไหม 
นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธาน  คณะบริหาร  ตอนนี้เราก าลังพูดการพิจารณา เรื่อง การเพิ่มเติม   

แผน ตามโครงการของหมู่ที่ ๓ ตามข้ันตอนเราได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการ       
ทั้งสองคณะ แต่เนื่องจากว่ามีเหตุผลความจ าเป็นตามท่ีช่างไปดูสภาพถนนเราไม่สามารถท า
เป็นถนนลูกรัง ได้จึงเสนอเพ่ือให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน ว่าหากไม่สามารถท า
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังได้ จึงได้เสนอแนะว่า ควรจัดท าเป็นโครงการก่อสร้างถนน       
การวางแผนโครงการ ถ้าว่าเราจะด าเนินการก่อสร้างถนนดินเราก็ต้องก่อสร้างถนนดินให้ได้
มาตรฐานของถนนดินถ้าเห็นชอบว่าให้ท าเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรังก็ต้องท าให้ได้ตาม
มาตรฐานของถนนลูกรัง  เมื่อช่างไปส ารวจดูแล้วว่าโครงการตรงนี้เห็นควรว่าควรท าเป็น
โครงการก่อสร้างถนนดิน จึงได้เสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณา  

ประธานสภาฯ  - เชิญ นายสุนันท์  หัสดร 
นายสุนันท์  หัสดร - ในกรณีโครงการหมู่ที่ ๓ ถ้าเราเอาดินหรือเอาหินไปลงเลยไม่ต้องฟีนสองข้างทาง 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑   เขาเรียกว่าก่อสร้างหรือเรียกว่าอะไร คณะกรรมการแผนจะได้ไม่มีปัญหา 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง - กรณีจะใช้ค าชี้แจง กรณีหมู่ที่ ๓ เป็นการก่อสร้างถนนดิน ครับ 
ประธานสภาฯ  - เชิญ นายบุญมา  เยาวะศรี 
 

/นายบุญมา... 



 
-๖- 

นายบุญมา เยาวะศรี - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร สมาชิก ทุกท่าน  ตามที่หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างได้ชี้แจง
โครงการหมู่ที่ ๓ ผมคิดว่าเราสร้างถนนท าให้ดีหรือท าไม่ดี  การสร้างถนนเราจะสร้างแบบ
ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืน  ในกรณีหมู่ที่ ๓  ผมอยากให้สมาชิก หมู่ที่ ๓ และสมาชิก คิดให้ดีก่อน 
ส าหรับความคิดผมอยากสร้างถนนลูกรังครับ 

ประธานสภาฯ - จากที่ได้มีการอภิปราย โครงการของหมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ได้มีการ
อภิปราย โดยได้รับทราบข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ผมจะขอมติเกี่ยวกับโครงการ   
ของหมู่ที่ ๓ จากโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนดิน 
เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  ผมจึงจะขอมติจากสภาฯ  
ท่านใดเห็นชอบว่าเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ตามร่างแผนเดิม  ขอได้โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - สมาชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการถนนลูกรัง  เป็นโครงการก่อสร้างถนนดิน ขอได้

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

ฉบับที่ ๑  ในทุกโครงการ ตามร่างแผนที่ผู้บริหารได้น าเสนอ  ขอให้ท่านสมาชิกแต่ละ
หมู่บ้านได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการตามร่างแผน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ร่วมกัน 

นายสุนันท์  หัสดร - โครงการของหมู่ที่ ๑  ถูกต้องครับ 
นายขวัญเมือง ป่าจันทร์ - ส าหรับโครงการหมู่ที่ ๗ ถูกต้องครับ 
ประธานสภาฯ  - โครงการของหมู่ที่  ๘ เชิญท่านทองฤทธิ์ 
ส.อบต.ทองฤทธิ์ - ส าหรับโครงการของหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นที่  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขอ

เปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น คือ จากบ้านนางลี  กุลพรม – บ้านนายเกษม  ศรีผารินทร์ 
ประธานสภาฯ - ในการพิจารณาร่างแผน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม หรือไม่ ขอ

เชิญได้ ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม  ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบตามร่าง

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

- งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่อง อ่ืนๆ 
นายกฯ ๑. ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ก าหนดในวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐  เหตุผลคือ ผู้บริหาร ปลัด ติดราชการ ไปอบรม 
นายกฯ  ๒. ผมขอเบอร์เสื้อส าหรับใส่ไปศึกษาดูงาน 

๓. เรื่องการท าบุญตักบาตร ที่ท าการ อบต.ดงเย็น ก าหนดในวันที่  ๑๕ – ๑๖  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ เป็นวันรวม  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ท าบุญตักบาตรในตอนเช้า 
ส่วนเงินที่เหลือใช้จ่ายในงานเสร็จแล้วจะเอาไปท าเจดีย์หลวงปู่ที่วัดป่าสารไพรวัลย์ หมู่ที่ ๘ 
ในวันที่  ๑๕  ขอให้ทุกท่านมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ 



-๗- 
ประธานสภาฯ  - เรื่อง งบประมาณในการจัดงานท าบุญ  ขอให้ท่านได้ยกได้ชี้แจงรายละเอียด 
นายกฯ  - เรื่องงบประมาณเป็นงานบุญ เป็นงานกองการศึกษาฯ มีหนังสือสั่งการให้ท าบุญได้  

  แต่งบประมาณไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดอยากซักถาม  หรือข้องใจ เชิญในวาระอ่ืนๆครับ  เรายังอยู่ในวาระอ่ืนๆ 
นายพลเวียง ค าสีลา - ยังมีงบหมวดอื่นมีหมวดพิธีการต่างๆ ราชการ  เป็นต้น 
นายกฯ  -ส.อบต.พลเวียง  พูดถูกงานพิธีการต่างๆ เราเอามาใช้ไม่ผิด 
นายบุญมา เยาวะศรี - ผมมีข้อเรียนถาม  ๒  ข้อ 
  ๑. เรื่องงบประมาณท่ีเราตั้งไว้ ลานจอดรถ 
  ๒. เกี่ยวกับงานกองช่างถนนรอบอาคารที่ท าการ อบต.ดงเย็น 
นายกฯ - ตามท่ี ท่านบุญมา ได้สอบถาม ๒ ข้อ เราจะท าแน่นอน เพราะเราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว  

งบประมาณเรามีแล้ว ท าแน่นอนครับ 
นายพลเวียง ค าสีลา - เรื่องงบประมาณไฟฟ้า  ผมอยากทราบว่าคณะบริหารได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว   

และเรื่องกีฬา อปท.สัมพันธ์ ที่ อบต.ดงเย็น เป็นเจ้าภาพ ยังจะจัดอยู่ไหม 
นายกฯ  - เรื่องงบประมาณไฟฟ้าผมขอดูรายละเอียก่อน  ส่วนเรื่องกีฬา อปท.สัมพันธ์  
                              ไม่จัดเพราะช่วงนี้ยังอยู่ช่วงของการไว้ทุกข ์ 
ประธานฯ  -มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธาน  - ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกที่ได้เข้าร่วมประชุม ขอปิดการ   
                                 ประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

    ลงชื่อ     หนูพิน  นามดี    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
            ( นางหนูพิน  นามดี) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
    

      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ลงชื่อ      สุนันท์  หัสดร     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุนันท์  หัสดร )      
 

                     ลงชื่อ    สมบูรณ์   ชินแสง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        ( นายสมบูรณ์   ชินแสง ) 

  
   ลงชื่อ    สุพัฒน์  พรมเมฆ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุพัฒน์  พรมเมฆ )   
 

ลงชื่อ  ชนะจิตต์  ถวิลเครือ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ )   
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 


