
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ 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 นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
๑๓ นายทองฤทธิ์ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ทองฤทธิ์ คตสังหาร  
๑๔ นายอดุล  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อดุล  ไชยค าจันทร์  
๑๕ นางหนูพิน นามดี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ /

เลขานุการสภาฯ 
หนูพิน นามดี  

 
ผู้ไม่มาประชุม  ๑ คน 

1. นายโสวัฒน์  ป่าจันทร์   ส.อบต. หมู่ที่ ๖  

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. นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  

 
 

/เริ่มประชุม... 



 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕ น.  
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญประธานเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธารสภาฯ      ๑.๑. เรื่องมีพระบรมราชองค์การสถาปนาให้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐  
                             ในวนัที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร 
                       ๑.๒ เรื่องแจ้งขอเชิญสมาชิกท้ัง ๘ หมู่บ้านร่วมงานท าบุญ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
          ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เป็นวันเตรียมงาน และ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
                             ตอนเช้าเชิญท าบุญตักบาตรร่วมกันหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
                       ๑.๓  เรื่องรัฐบาลเริ่มกระบวนการ สร้างความปรองดองและจัดให้พรรคการเมืองมาแสดง 
         ความคิดเห็นแบบเปิดกว้างตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ตามประกาศของรัฐบาล 
                   ต้องใช้เวลาประมาณ  ๓  เดือน   
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
           เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ๓.๑  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

๒๕๖๐ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต 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  กระผมขอเรียนชี้แจง ตามระเบียบ 

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

                    เสนอมา  และให้สภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณาร่วมกัน ขอให้ทุกท่าน ได้ดูไป
พร้อมกัน ตามเอกสารที่แจกให้ รายละเอียดดังนี้ 

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

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

/๓. โครงการ... 



-๓- 
                            ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  ๒ สายหน้าบ้านนายเพชรจู-หน้าบ้านนายปรีดี  

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

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

  ๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕  สายข้างวัดประสิทธิ์ธรรม บ้านดงสวรรค์    
                     ยาว ๒๓๒ เมตร กว้าง  ๔  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕ เมตร   
                     งบประมาณ   ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
           ๑๐.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖  บ้านป่าเป้าน้อย  ขนาดอาคารกว้าง ๗ เมตร  
                     ยาว ๑๒ เมตร  งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 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. หมู่ที่  ๗  สายบ้านนายสมพงษ์-วัดป่าดอนกลอย   
                     ยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕ เมตร   
                    งบประมาณ   ๔๒๖,๐๐๐  บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๘  สายหน้าบ้านนางลี กุลพรม –บ้านนายเกษม   
                      ศรีผารินทร ์ยาว  ๒๒๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐  เมตร ลึก ๐.๕๘  เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐  บาท 
 

                    รวมทั้งสิ้น  ๑๓  โครงการ รวมงบประมาณ ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ ทั้งสิ้น     
                    จ านวน ๔,๐๙๘,๐๐๐  บาท (สี่ล้านเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) เพื่อพัฒนาต าบลดงเย็น 
                    ทั้ง  ๘ หมู่บ้าน    
  ในการจัดงบประมาณผมจะจัดสรรตามประชากรมากน้อยอย่างเช่น หมู่ที่ ๖  ประชากรน้อยกว่า 
           หมู่บ้านอื่นจะได้งบประมาณน้อยกว่าหมู่บ้านอ่ืน ผมหวังว่าสภาฯคงจะเข้าใจ ทางสภาฯจะอนุมัติ 
  หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาฯ ครับ ท่านประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการทั้ง  ๘ หมู่บ้าน  
  ให้กับสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใดสงสัยในการจัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงิน 
  สะสมของคณะผู้บริหารเชิญท่านสมาชิกสอบถามได้ครับ 

/นายพลเวียง ... 
 



-๔- 
 
นายพลเวียง ค าสีลา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงท่านนายกฯในโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นที่ชัดเจนว่า 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔   แต่ละหมู่บ้านได้งบประมาณหมู่บ้านละห้าแสนบาท หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ งบประมาณไม่เกินหก 
            แสนบาท ส่วนหมู่ที่ ๔ ได้คุยกันนอกรอบว่างบประมาณที่เหลือจากสองโครงการโอนงบประมาณ 

ให้หมู่ที่ ๑ (ให้ยืม ) แต่โครงการทุกหมู่บ้านได้ตกลงกันแล้วว่าให้ตามงบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน 
ที่คณะผู้บริหารที่ก าหนดเอาไว้  ถึงจะไม่สิ้นสุดโครงการก็ตามแต่ท าไหม หมู่ที่ ๓ งบประมาณถึง    
ไม่อยู่ในกรอบที่ตั้งเอาไว้ ขอบคณุครับ 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ีสภาฯ ได้พูดคุยกันนอกรอบว่าแต่ละหมู่บ้านให้ส่งโครงการเข้ามาไม่ให้เกินงบประมาณที่ 
                    คณะบริหารก าหนดไว้ให้  ส าหรับหมู่ที่ ๔ โอนงบประมาณให้ หมู่ที่ ๑ แต่หมู่ที่ ๓ เอางบประมาณ 
                    มาจากหมวดใด  เชิญท่าน นายก ฯ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์  -ท่าน ส.อบต. พลเวียง พูดก็ถูก  ผมจ าได้การโอนการยืมงบประมาณตามระเบียบ 
นายก อบต.ดงเย็น  ทางราชการมีการโอนหรือยืมกันไม่ได้ในเมื่องบประมาณหมู่ท่ี ๑ เพ่ิมข้ึน งบประมาณหมู่ที่ ๓ 
                        ก็ต้องเพ่ิมข้ึนเท่ากับหมู่ท่ี ๑ เพราะว่าประชากรเท่า ๆ กันผมดูประชากรเป็นหลักครับ 
นางรุ่งนภา บูรณะพล -เรียนท่าประธานสภา ฯ ผ่านถึงคณะผู้บริหาร การโอนหรือการยืมนอกรอบในห้องสภาฯมี 
รองประธานสภาฯ แต่ห้องประชุมสภา ฯ ไม่มีแต่เราจะมองถึงความจ าเป็นแต่ละพ้ืนที่ แต่หมู่ที่ ๔ มองเห็นความ 
  จ าเป็นของหมู่ที่ ๑ เพราะหมู่ที่ ๔ จะก่อสร้างรางระบายลงไปพื้นที่ของหมู่ที่ ๑ ที่ยังไม่มีราง 
  ระบายน้ ารองรับหมู่ที่ ๔ ขอให้สมาชิกสภา ฯ มองถึงความจ าเป็นแต่ละหมู่บ้านด้วยขอบคุณ 
  มากค่ะ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ –ครับท่านรองประธานสภาฯ  พูดก็ถูก แต่ตอนนี้การจัดสรรงบประมาณใส่กับโครงการ 
นายก อบต.ดงเย็น  แต่ละหมู่บ้านลงตัวแล้วจะติดอยู่กับงบประมาณของหมู่ที่ ๓ แต่ถ้าสภา ฯ ไม่เห็นชอบก็จะได้      
                        จะแก้ไขงบประมาณและโครงการทั้ง  ๘  หมู่บ้านก็ข้ึนอยู่กับสภา ฯ ครับ 
นายสุนันท์  หัสดร   -เรียนท่านประธาน ฯ ผ่านถึงท่าน นายก ในหลักการทางราชการการโอนงบประมาณ 
 ส.อบต. หมู่ที่ ๑     (การยืม) ไม่มีแต่ในทางปฏิบัติเราก็เคยท ามายกตัวอย่าง หมู่ที่ ๒ โอนงบประมาณไฟฟ้าให้กับ 
               หมู่ที่ ๘ ก็เคยท ามาแล้วก็ผ่านไปด้วยดี  แต่ส าหรับ หมู่ที่ ๓ เราได้ปรับแผนแล้วและผ่านการ 
      ประชุมกรรมการแผนแล้วและประเด็นส าคัญ ยกตัวอย่างหมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างรางบายน้ า 
               ระยะความยาวไม่ถึงจุดเป้าหมายจะของบประมาณเพ่ิมได้ไหม ขอบคุณครับ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ –ขออนุญาตครับผมเพ่ิมงบประมาณให้หมู่ที่ ๓ ถามว่าโครงการสิ้นสุดไม่สิ้นสุดครับ  
นายก อบต.ดงเย็น   ถ้าสภา ฯ ไม่เห็นชอบก็ไม่ต้องอนุมัติงบประมาณก็ได้หรือจะให้คณะบริหารจัดสรร      
ประธานสภาฯ     - มีท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหารหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มสีมาชิกสภาฯ ใด

อภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอสอบถามที่ประชุม ว่าจะลงมติเป็นรายโครงการ หรือจะลงมติครั้งเดียว 
นางรุ่งนภา บูรณะพล -  ดิฉันเสนอขอให้ลงมติ เป็นรายหมู่บ้านรายโครงการ ขอบคุณค่ะ 
รองประธานสภาฯ 
นายบุญมา เยาวะศรี   ขอลงมติครั้งเดียวครับผม   
ส.อบต. หมู่ที่ ๕   
ประธานสภาฯ     - ครับ ถ้าอย่างนั้น ผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นควรลงมติ เป็นรายหมู่บ้าน หรือลงมติ  

ครั้งเดียว ทั้ง ๑๓ โครงการ  ท่านใด เห็นว่าควรลงมติ เป็นรายหมู่บ้าน ขอได้โปรดยกมือ   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้ลงมติเป็นรายหมู่บ้าน จ านวน ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ  - ท่านใด เห็นว่าควรลงมติ ครั้งเดียว ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ลงมติ ครั้งเดียว จ านวน ๑๓  เสียง 
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-๕- 
 
ประธานสภาฯ - หลังจากที่ผู้บริหารได้น าเสนอโครงการๆ เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ จะเห็นได้ว่าในการ

ประชุมประเด็นบางอย่างเรื่องงบประมาณไม่สมดุล คือหมู่ที่ ๔ ได้รับงบประมาณน้อย    
สามแสนกว่าบาท อยากให้ทางสภาฯ เห็นใจ ในการพิจารณางบประมาณในครั้งต่อไป   

 ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติม หรืออีกหรือไม่   
                               ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน  
                                ๑๓  โครงการ งบประมาณ ๔,๐๙๘,๐๐๐ บาท  ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๐  จ านวน ๑๔  เสียง 
   - งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. เรายังมีวาระการประชุมที่ต้องพิจารณาอีกหลายวาระ                                 

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

เรื่องเสนอขึ้นใหม่ ข้อ ๓.๒  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ  
๑. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง  งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลดงเย็น  
จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียด
เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้สภาได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 

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

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เห็นว่า ไม่มีที่จัดเก็บครุภัณฑ์ เช่น เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอ้ี เครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์ช่างอ่ืนๆ จึงได้เสนอโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เพ่ือ 
ด าเนินการจัดท าโรงเก็บครุภัณฑ์ โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 
๕๗,๐๐๐ บาท  มาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง จ านวน 
๕๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารบันทึกความ และแบบประมาณการ ปร.๔ ปร. ๕ 
ที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านสมาชิก ได้พิจารณา ครับ 

นางรุ่งนภา บูรณะพล - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผ่านถึงท่านนายกฯ การโอนงบประมาณมาปรับปรุงโรงจอด 
/นายทรงศิลป์... 



-๖- 
รองประธานสภาฯ รถดับเพลิง จะต่อเติมด้านไหน คะ 
ประธานสภาฯ  -ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ  ที่ตั้งขอสังเกตและพิจารณาในด้านนี้ ขอเชิญท่านนายกฯ 

ได้ชี้แจงครับ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ – ส าหรับการโอนงบประมาณมาปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง เพ่ือท าเป็นห้องเก็บวัสดุ 
นายก อบต.ดงเย็น ครุภัณฑ์ต่างๆ  คณะผู้บริหารได้หารือกับปลัด หัวหน้าส านักปลัด และฝ่ายกองช่าง        

จะปรับปรุงโรงจอดรถเพ่ือเก็บของในอาคารจอดรถดับเพลิง ก่อสร้างเหมือนห้องเก็บของ
หลังเก่าทุกอย่างครับ 

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

และการโอนงบประมาณ ผมอยากให้โอนครั้งเดียวท าให้เสร็จไปเลย รู้สึกว่าเราจะโอน
งบประมาณกันบ่อยครั้งมาก ท่านนายก 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณ ท่าน ส.อบต.สุนันท์  ที่ตั้งข้อสังเกต ในเรื่องนี้ ตอนนี้เรายังอยู่ในวาระที่ ๓       
ข้อ ๓.๒.๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใด เห็นชอบ   

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

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ ๑๔ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ขี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลดงเย็น จ านวน 
๑๒,๐๐๐ บาท ขอเชิญครับ 

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ – ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้
ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ อปพร.ต าบลดงเย็น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณท้ังสิ้น ๔๖๑,๐๐๐ บาท ในการ
ด าเนินการก่อสร้างมิได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในส่วนของบริเวณอาคารสถานที่ ท าให้
บริเวณอาคารไม่มีความสวยงาม ประกอบกับประชาชนผู้มาติดต่อไม่ทราบหน่วยงานที่     
ตั้งในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
เห็นว่าเพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและอ านวยความสะดวก จึงเสนอโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งป้าย      โดยเสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์      
ศูนย์ อปพร. ต าบลดงเย็น  
จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณา  

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
 

/นายพลเวียง... 



-๗- 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องการโอนงบประมาณมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย 
นายก อบต.ดงเย็น เรามีแบบแปลนว่าเรา แบบประมาณการราคา ปร.๔ ปร. ๕ ว่าจะใช้ทรายเท่าไร  หินเท่าไร 

ภายในงบประมาณ  ๑๒,๐๐๐  บาท 
นายพลเวียง  ค าสีลา -  ผมสังเกตเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ  ผมคิดว่าจัดท าโครงการอยากให้ท าปีต่อปี 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ไม่ใช่ว่าท าแล้วถึงมาโอนงบประมาณทีหลัง ทุกโครงการต้องแนบแบบแปลนให้สมาชิกดูด้วย 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม หรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใด

เห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ อปพร.ต าบลดงเย็น งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ตามท่ี
ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๓  เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ     - เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อาสาสมัคร
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประธานสภาฯ    ๓.๓ เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ  
                              ปี ๒๕๖๐ จ านวน  ๒  โครงการ  
     ๓.๓.๑ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังถนนสายบ้านโนนชัยศิลป์-หนองบักโซ หมู่ที่ ๗ 
                         ๓.๓.๒ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนชัยศิลป์-ป่าช้า หมูที่ ๗ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร 
ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้สภาได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายก อบต.ดงเย็น - ผมจะให้หัวหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด         - ตามท่ีได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ 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 โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนชัยศิลป์ – หนองบักโซ ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างถนนลูกรัง ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น  
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เป็น โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนชัย
ศิลป์ – หนองบักโซ  ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างถนน
ลูกรัง ความยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร พร้อมเกรด     
บดทับและปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับ
ท่านสมาชิก ทุกท่าน  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ครับ 

ประธานสภาฯ   จากที่ หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

/ประธานสภาฯ... 



-๘- 
 

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง  
ค าชี้แจงงบประมาณ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง สายโนนชัยศิลป์ – หนองบักโซ         
ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -ที่ประชุม มีติเป็นเอกฉันท์  จ านวน ๑๔ เสียง  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 

ประธานสภาฯ - ต่อไปขอให้ หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง        
สายโนนชัยศิลป์  ป่าช้า หมู่ที่ ๗ 

หัวหน้าส านักปลัด         - ตามท่ีได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ 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 โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนชัยศิลป์ – หนองบักโซ ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างถนนลูกรัง ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น  
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เป็น โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนน      
ชัยศิลป์ – ป่าช้า  ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างถนนลูกรัง 
ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร พร้อมเกรดบดทับ
และปรับเกลี่ย ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับท่าน
สมาชิก ทุกท่าน  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง     

ค าชี้แจงงบประมาณ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง สายโนนชัยศิลป์ – ป่าช้า ขอได้โปรด  
ยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๔ เสียง  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 

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

(ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ า,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุม สามัญประจ 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 
     - สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
     - สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ๒. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ฉะนั้น ในวันนี้ ผมจึงขอหารือต่อที่ประชุม ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เราจะก าหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญ กี่สมัย  และในห้วงเวลาใด และสมัยแรกของปีถัดไป จะก าหนดห้วงใด 
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน 

นายบุญมา  เยาวะศรี - ผมขอเสนอ ให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ไว้ ๔ สมัย และสมัยแรกของปีถัดไป    
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ไว้ตามเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาครับ ดังนี้  

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

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

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
    ๑. ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
     - สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
     - สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
    ๒. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     - สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญสอบถามได้ในวาระอ่ืนๆ ครับ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล     เรยีนท่านประธานผ่านถึงท่านนายกการจ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการก็ผ่านเรียบร้อย 
รองประธานสภาฯ ดิฉันม ี ค าถามท่านนายกอยู่  ๒ ข้อค่ะ 

  ๑. เรื่องโครงการในข้อบัญญัติ ในปี  ๒๕๖๐ จะด าเนินการได้เมื่อไหร่ 
  ๒. เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าที่เก่ียวกับงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมส่งเอกสารถึง 
                 สภาฯ ล่าช้า 

/นายทรงศิลป์... 



-๑๐- 
 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -เรื่องโครงการในข้อบัญญัติ ปี  ๒๕๖๐ ผมจะเรียกผู้ประกอบการมาท าสัญญาโครงการ 
นายก อบต.ดงเย็น            ของหมู่ที่ ๑  มาท าสัญญาก่อนไปศึกษาดูงาน 
                  - เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดอ่อนตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติด้านเอกสาร 
                                   เป็นส่วนใหญ่ 
นายพลเวียง ค าสีลา      - เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกที่ช ารุดบ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔ ได้ส่งโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ส.อบต. หมู่ที่  ๔           แลว้คณะบริหารจะด าเนินการตอนไหน  และผมขอทบทวนเรื่องไฟฟ้างบประมาณ 
                               ปี ๒๕๖๐  สมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้ท าโครงการส่งถึงคณะผู้บริหารจะด าเนินการgเดิมหรือไม่ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์  -เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรังให้สมาชิกส่งโครงการถนนสายไหนที่ช ารุดเสียหายท าให้   
นายก อบต.ดงเย็น ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมา  ผมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ออกไปส ารวจ ส่วนเรื่อง 
   ไฟฟ้าก็เหมือนกัน ให้สมาชิกได้หารือกันกับฝ่ายปกครอง ผมไม่อยากให้ฝ่ายปกครอง 
                              ว่าไม่รู้เรื่องงบประมาณไฟฟ้าภายในหมู่บ้านตนเอง 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ     - มีท่านใดจะมีเรื่องแจ้งอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม               -ไม่มี 
ประธานสภาฯ        -ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส านักปลัด และท่านสมาชิกสภาฯ 
                               ทีไ่ดเ้ข้าร่วมการประชุม  ผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ 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 


