
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๑   สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู่๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่๔ พลเวียง  ค าสีลา  
๙ นายบุญมา เยาวะศรี ส.อบต.  หมู่ ๕ บุญมา  เยาวะศรี  

๑๐ นายสมบูรณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่๕ สมบูรณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทวิลัย ส.อบต.  หมู่๖ อุทัย  จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ปุาจันทร ์ ส.อบต.  หมู่๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์ ส.อบต.  หมู่๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
๑๔ นายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่๘ ทองฤทธิ์  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร์  
๑๖ นางหนูพิน  นามดี ส.อบต. หมู่ที่  ๓/

เลขานุการสภา ฯ 
นางหนูพิน  หนูพิน  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ 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 ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
๔ นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์   มูลด ี  
๕ นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
 
 

/เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



- ๒ - 
เริ่มประชุม เวลา๐๙.๑๕ น. 
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑.๑ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพ่ือร่วมสืบสาน 
      วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  

                      ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งอธิบดีกรมปูองกัน 
                                     และบรรเทาสาธารณภัย เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย มีผลตั้งแต่วันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
                                     เป็นต้นไป 
                     ๑.๓ เรื่องการเมือง ศาลอาญาได้พิจารณาพิพากษาจ าคุก ๘ พันธมิตร ๑ ปี สมัยนายสมชาย  

      วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี  และศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินจ าคุก คนละ ๖ เดือน กระบวนการ 
       ยังไม่จบ อยู่ในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลสุดท้าย  
๑.๔ เรื่องคดีรับจ าน าข้าว สมัยนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ ๑ สิงหาคม จะได้ไปให้ปากค า 
      ที่ศาลอาญาส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายก อบต.ดงเย็น เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกที่เคารพ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผมมีเรื่องที่จะน าเรียนให้

สมาชิกฯ ได้รับทราบ ในภาคบ่ายผมมีประชุมที่อ าเภอบ้านดุง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย     
ในพ้ืนที่ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

สมัยสามัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็น       
ใดหรือไม่อย่างไร  

มตทิี่ประชุม  - มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖  
วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
   ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
   ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   มาตรา ๔๖ (๒) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   
/เมื่อสภาฯ.... 



-๓- 
 
   มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่
   กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   แล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับ 
   แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง 
   พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น 
   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการ
   มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
   ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
   เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ข้อ ๔๓ ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
   (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
   (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
   การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
   ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔  
   ว่าด้วยงบประมาณ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญนายก อบต.ดงเย็น เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อสภา อบต.ดงเย็น 
นายก อบต.  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ที่เคารพ  

ก่อนที่ผมเสนอญัตติ ผมขอแก้ไขญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑     
หน้า ๒๓  ข้อ ๑.๑.๘  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดประสิทธิธรรม  
หมู่ที่ ๕ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบา้นดุง จงัหวัดอุดรธานี  ตัง้ไว้  ๒๙๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย 
ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดประสิทธิธรรม หมู่ที่ ๕ ต าบลดงเย็น  
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง  ๑๒๕ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิด
ราง  บ่อพัก คสล. จ านวน ๑ บอ่ พร้อมฝาปิดบ่อพัก ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  
ข้อ ๓๒ หน้า ๗๓ 
ขอแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดประสทิธิธรรม  
หมู่ที่ ๕ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบา้นดุง จงัหวัดอุดรธานี  ตัง้ไว้  ๑๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย 
ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดประสิทธิธรรม หมู่ที่ ๕  ต าบลดงเย็น  
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง ๗๖ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดราง  
ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด ปรากฏในแผนพฒันาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ ๓๒ หน้า ๗๓ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
/นายก อบต.ดงเย็น... 



-๔- 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์    - ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ที่เครารพ 
นายก อบต.ดงเย็น 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 

ดังนี ้
   ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๒๙,๘๕๖,๐๑๘.๕๓  บาท 
   ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๗,๗๔๐,๑๗๔.๔๐  บาท 
   ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๒,๑๕๒,๐๔๐.๗๑  บาท 
   ๑.๑.๔ รายการที่ได้กนัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจา่ย จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
   ๑.๑.๕ รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๐  โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
  ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 

     
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

  (๑) รายรับจริง จ านวน ๓๓,๗๖๐,๓๐๙.๗๔ บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน ๘๓,๗๐๔.๖๖ บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๘๕,๖๔๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน ๑๐๕,๔๓๑,๔๓ บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๕๕,๕๐๒.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทนุ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๑๓,๖๖๔,๘๗๘.๖๕ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑๙,๔๕๗,๖๓๕.๐๐ บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๐.๐๐ บาท 

 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๒๓,๕๒๐,๕๒๑.๔๘ บาท ประกอบดว้ย 
  งบกลาง จ านวน ๗,๖๐๐,๙๒๕.๐๐ บาท 
  งบบุคลากร จ านวน ๘,๐๓๙,๙๐๕.๐๐ บาท 
  งบด าเนนิงาน จ านวน ๕,๑๔๒,๒๑๙.๔๘ บาท 
  งบลงทุน จ านวน ๑,๐๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท 
  งบรายจา่ยอื่น จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน ๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๓,๐๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุส ารองเงินสะสม ๐.๐๐ บาท 

 
/ค าแถลงงบประมาณ.... 

 



            

 

  รายรับจริง ปี  
๒๕๕๙ 

ประมาณการ ปี 
๒๕๖๐ 

ประมาณการ ปี 
๒๕๖๑ 

รายได้จัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร ๙๑,๓๗๗.๘๓ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๕๐๐.๐๐ 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๒๔๘,๔๖๖.๗๐ ๒๕๗,๘๐๐.๐๐ ๓๘๑,๓๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๖๐,๐๑๑.๓๖ ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๙๓,๖๕๐.๐๐ ๑๑๘,๒๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บ ๕๙๓,๕๐๕.๘๙ ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ ๘๑๐,๘๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๖,๕๕๕,๗๕๐.๗๕ ๑๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๑๖,๕๕๕๗๕๐.๗๕ ๑๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๙,๓๐๖,๒๑๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๗๔๔,๙๑๘.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙,๓๐๖,๒๑๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๗๔๔,๙๑๘.๐๐ 
รวม ๒๖,๔๕๕,๔๖๖.๖๔ ๓๘,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๓๗๗,๗๑๘.๐๐ 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ ปี ๒๕๖๐ ประมาณการ ปี ๒๕๖๑ 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง ๗๓๑,๐๗๕.๐๐ ๙,๙๘๑,๓๔๐.๐๐ ๑๐,๓๖๑,๔๓๘.๐๐ 

  งบบุคลากร ๗,๐๖๔,๐๑๙.๐๐ ๑๒,๕๓๒,๕๕๐.๐๐ ๑๒,๗๑๙,๙๔๐.๐๐ 

  งบด าเนนิงาน ๖,๑๒๐,๕๕๖.๐๘ ๗,๙๗๔,๒๘๐.๐๐ ๙,๘๒๘,๘๔๐.๐๐ 

  งบลงทุน ๔,๔๑๒,๕๕๐.๐๐ ๒,๙๗๙,๔๐๐.๐๐ ๕,๑๒๑,๕๐๐.๐๐ 

  งบเงินอุดหนุน ๓,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๒,๓๐๐,๒๐๐.๐๘ ๓๗,๕๕๓,๕๗๐.๐๐ ๔๐,๓๘๘,๗๑๘.๐๐ 

รวม ๒๒,๓๐๐,๒๐๐.๐๘ ๓๗,๕๕๓,๕๗๐.๐๐ ๔๐,๓๘๘,๗๑๘.๐๐ 

 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์    - ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ที่เครารพ 
นายก อบต.ดงเย็น 
   - ผมขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
    

/ ได้ประมาณการ... 

-๕- 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



-๖- 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๐,๓๘๘,๗๑๘ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

 และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณ        
                               ที่ประธานสภาฯ ได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว (นายก อบต.ดงเย็น ได้อธิบายชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ 
   เป็นราย ข้อต่อสมาชิกสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ  
อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๗ ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ 
นางรุ่งนภา บูรณะพล -เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขออภิปรายในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ๒๕๖๑ ขอสอบถามในประเด็นการตั้งงบประมาณ เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๙๓๕,๑๖๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจ านวน ๘ อัตรา แต่ที่เห็น จ านวนพนักงานจ้างมีแค่ ๖ อัตรา 
และคนงานทั่วไป จริงๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ปัจจุบันมีแค่ ๒ อัตรา อยากทราบว่ามีท่านใด 
ต าแหน่งใด ครองต าแหน่ง ถ้า ๘ อัตรา แล้วอีก ๒ อัตรา หายไปไหน คนงานทั่วไปของเรา มีนาง
นันทิยา บุญฤทธิ์  แม่บ้าน  และนายกรวิทย์  กล้าหาญ ที่ตั้งเพ่ิมมาอีก ๒ อัตราไม่ทราบว่ามาจาก
ไหน อย่างไร 

นายฐานิสร์  มูลดี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก  ถูกต้องตามที่ท่านรองรุ่งนภา ได้อภิปราย ว่าคนงานทั่วไป 
หัวหน้าส านักปลัด ปัจจุบัน มี ๒ อัตรา แต่ที่เพ่ิมมาในการตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

เราตั้งตามแผนอัตราก าลังสามปี  ซ่ึงอีกหนึ่งต าแหน่ง  ที่กล่าวถึง ยังไม่มีคนครอง  
นายสุนันท์  หัสดร -เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขออภิปรายในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ๒๕๖๑ ขอสอบถามในเรื่องของการตั้งงบประมาณจัดซื้อกล้องวงจรปิด จ านวน ๘ ตัว เราจะติดตั้ง

ที่ตรงไหน จุดใด ตัวบันทึกภาพมีอยู่ที่จุดเดียว เลยสงสัยว่าจะน าไปติดที่ไหน อย่างไร เพราะเราเคย
หารือกันว่าจะติดตั้งทั้ง ๘ หมู่บ้าน แต่ดูแล้ว ตัวบันทึกภาพมันมีแค่จุดเดียว ผมเลยเกิดความสงสัย 

นายฐานิสร์  มูลดี ท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ  ส าหรับเรื่องกล้องวงจรปิดรายละเอียดผมได้หารือกับท่านปลัด  
หัวหน้าส านักปลัด หากจะซื้อให้ตรงตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ จะใช้เงินจ านวนหลายล้านบาท กล้องวงจรปิด ๘ ตัว 

จะติดตั้งเฉพาะจุดเสี่ยงที่ส าคัญก่อน ครับ  
 

/นายทรงศิลป์.... 
 



-๗- 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์- ผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของหัวหน้าส านักปลัด ผมมีนโยบายที่จะติดตั้งให้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ได้ 
นายก อบต.ดงเย็น   หารือกับท่านปลัด ท่านหัวหน้าส านักปลัด ปลัดก็ได้แจ้งว่า ๘ ตัวนี้ก็เกือบแสน ๘ ตัวนี้จะติดตั้ง

ตามจุดเสี่ยงที่ส าคัญ หวังว่าท่านสมาชิกฯ จะเข้าใจ 
นายสุนันท์  หัสดร -เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามในประเด็นค่าใช่จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ยาเสพติด ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เราน าไปใช้จ่ายอย่างไรบ้าง อยากทราบในรายละเอียด 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์- ครับ งบประมาณโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เห็นเด่นชัด คือทางอ าเภอ 
นายก อบต.ดงเย็น   จะจัดกิจกรรมฝึกอบรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 
นายฐานิสร์ มูลดี - ส าหรับประเด็นนี้ ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เราตั้งงบประมาณเพ่ือ

รองรับการจัดกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ครับ 
นายสมบูรณ์  ชินแสง -เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงผู้บริหาร ผมตั้งข้อสังเกต ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑           
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ไม่มีการตั้งงบประมาณอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ในการสนับสนุนกิจกรรมสวนปุา 
                               เฉลมิพระเกียรติ  
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ –ขอบคุณท่านสมบูรณ์ ที่ได้ตั้งข้อสังเกต เพ่ือให้สมาชิกได้เข้าใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
นายก อบต.ดงเย็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาง อบต.ดงเย็น ตั้งงบประมาณอุดหนุน สวนปุาเฉลิมพระเกียรติ  

ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เราไม่ได้ตั้ง ผมจะให้หัวหน้าส านักปลัด  
ได้ชี้แจง 

นายฐานิสร์  มูลดี -ในประเด็นเงินอุดหนุนสวนปุาเฉลิมพระเกียรติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางคณะกรรมการ 
หัวหน้าส านักปลัด หมู่บ้าน ยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน และในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ไม่สามารถ

ด าเนินการเบิกให้ได้  และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เราจะตั้งให้อีกไม่ได้   
นายบุญมา  เยาวะศรี - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส านักปลัด  ส าหรับอุดหนุนสวนปุา 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕   เฉลิมพระเกียรติ โดยอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕  ที่ยังไม่รายงานถูกต้อง เป็นจริง     

ผมเองยังไม่ทราบเลยว่า เงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท น าไปใช้จ่ายอย่างไรบ้าง  
นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงผู้บริหาร ผมขอสอบถามในประเด็น แผนงานเคหะและชุมชน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ค่าจ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

แรงงาน ค่าวารสารต่างๆ ผมเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐  มันแตกต่างกันมาก ผมยังสงสัยในข้อนี้ 
นายฐานิสร์  มูลดี -ส าหรับในข้อนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมาก แต่พอกลางปี  
หัวหน้าส านักปลัด มีการโอนเพิ่ม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาช่างเครื่องถ่ายเอกสาร ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในหมวดนี้ ครับ 
นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผ่านถึงผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมสังเกตเห็นว่า ไม่มี 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗  การตั้งงบประมาณอุดหนุนไฟฟูา  
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ  เพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกัน ในปีนี้เราไม่ได้ตั้งอุดหนุนการไฟฟูา 
นายก อบต.ดงเย็น แต่หากว่ามีพ่ีน้องประชาชนมีความจ าเป็นมีความเดือดร้อน เราก็สามารถโอนไปตั้งจ่ายได้ 
 
 

/นายพลเวียง... 



-๘- 
นายพลเวียง  ค าสีลา - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ผมอยากจะถามว่า ถ้าไม่ตั้งในข้อบัญญัติ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔   เราจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ผมอยากทราบเท่านี้ 
ประธานสภาฯ  -เชิญหัวหน้าส านักปลัด 
นายฐานิสร์  มูลดี - เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ในการท างานท่านปลัดเป็นหัวหน้าผม  ผมไม่ได้ท างานคนเดียว 
หัวหน้าส านักปลัด ต้องปรึกษาหารือกันทุกภาคส่วน ท าไมถึงไม่ตั้งอุดหนุนไฟฟูาในข้อบัญญัติ หากมีงบประมาณท่ี 

เพียงพอเราสามารถโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายได้  
นางรุ่งนภา  บูรณะพล - เรียนท่านประธานสภาฯ ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด อยากเรียนถามผู้บริหารว่า มีแนวทาง 
รองประธานสภาฯ ในการแก้ปัญหาเรื่องตั้งงบประมาณอุดหนุนไฟฟูา โดยส่วนตัวอยากให้ตั้งตัวเลขไว้ในข้อบัญญัติ  

ถ้าพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนสมาชิกสภาฯ ก็จะได้ตรวจสอบ และเสนอเข้ามาเพ่ือให้ผู้บริหาร
พิจารณา 

ประธานสภาฯ  -ก่อนที่จะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ตอบค าถาม ขอเชิญท่านสุนันท์ 
นายสุนันท์  หัสดร - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร เกี่ยวกับการอุดหนุนไฟฟูา ตามท่ี 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  ท่านนายก และท่านหัวหน้าส านักปลัด ได้ตอบข้อซักถาม บอกว่าจะโอนงบอ่ืนในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นหรือความต้องการจากชุมชน ผมเลยตั้งข้อสังเกต ในกรณี หมู่ที่ ๑ จะใช้ไฟฟูาในกรณีผมพบ
มา ไฟฟูาสายนี้ จะใช้งบประมาณ อยู่ที่ ๑ ล้านบาท ได้งบจากการไฟฟูา มาด าเนินการ ครัวเรือน
ละ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณขาดอยู่ประมาณ ๓ แสนบาท สมมุติว่าหมู่ที่ ๒ – ๘  
ในกรณีมีความต้องการ ทุกหมู่บ้าน  ผมอยากทราบว่าถ้าจะโอนงบประมาณให้ทั้ง ๘ หมู่บ้าน  
นี้มันจะเพียงพอหรือไม่ ผมอยากทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  -เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - งบประมาณด้านไฟฟูานี้ เป็นงบด้านสาธารณูปโภค ที่จริงเราตั้งในข้อบัญญัติตามท่ีรองรุ่งนภา 
นายก อบต.ดงเย็น พูดไว้ก็ถูกต้อง ท่านสุนันท์ พูดก็ถูก ถ้าเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ผมจะดูแลทั้ง  
                               ๘ หมู่บ้าน ครับ  
ประธานสภาฯ  -เชิญหัวหน้าส านักปลัด 
นายฐานิสร์  มูลดี - เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เรื่องงบประมาณด้านไฟฟูา เราก็ผ่าน 
หัวหน้าส านักปลัด การพิจารณาแล้วและปรึกษากันแล้ว งบที่เราไม่ได้ใช้ของเราก็มีเยอะครับ ถ้ามันตกเป็นเงินสะสม

แล้วท าอะไรมันก็ยากครับ จะโอนมาตั้งจ่ายหมวดเงินอุดหนุนไฟฟูา ก็ยากครับ จึงขอน าเรียนให้ 
ท่านสมาชิกได้เข้าใจ 

นายบุญมา  เยาวะศรี - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็วนมาที่เรื่องบประมาณ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ด้านไฟฟูาท่ีผู้บริหารพูดมา ผมเข้าใจถ้างบไม่พอ จะมีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย ในร่าง

ข้อบัญญัติไม่มีการตั้งงบประมาณ อยากเรียนถามว่าเงินสะสม เราสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ –เงินสะสมของเรามีอยู่ ๗ ล้านบาท ที่ท่านบุญมาได้ถามมา เราจะใช้จ่ายไฟฟูาได้ไหม  
นายก อบต.ดงเย็น เราไม่สามารถน าเงินสะสมมาใช้จ่ายอุดหนุนการไฟฟูาได้ งบที่เราจะน ามาบริหารจัดการคือเรา 

จะไม่ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม ถ้าตกเป็นเงินสะสมแล้วเราจะน ามาใช้จ่ายด้านไฟฟูาไม่ได้          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

/ที่ประชุม ... 



-๙- 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายสุนันท์  หัสดร - ผมขออนุญาต สอบถาม ในเรื่องของการตั้งงบประมาณด้านการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมอยากทราบว่าเงินจ านวนนี้จะน าไปใช้จ่ายอย่างไร 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ –ตามท่ี ท่านสุนันท์  ได้ซักถามค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
นายก อบต.ดงเย็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ตาข่ายกีฬา ตามที่

เราได้ด าเนินการมา ก็คือจะให้แต่ละหมู่บ้านได้ด าเนินการส ารวจ ว่ามีความต้องการอุปกรณ์กีฬา
ประเภท เราก็จะด าเนินการจัดซื้อให้ แต่ สตง. ได้ตรวจสอบว่ามันไม่ถูกต้อง ต้องท าในลักษณะของ
การซื้อมาไว้ที่ อบต. แล้วให้ผู้ที่มีความต้องการใช้มายืมไป เป็นลักษณะของการซื้อมาไว้ให้ยืม ไม่ใช่
ซื้อมาแจก ถ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เราไม่ได้ซื้อเงินดังกล่าวจะตกเป็นเงินสะสม 

นายสุนันท์  หัสดร ครับ เรื่องอุปกรณ์กีฬาผมเข้าใจ ผมมีข้อสังเกตว่า ฟุตบอลอาจจะไม่ได้ใช้บ่อย นอกจากงาน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ แข่งขันกีฬา ส าหรับหมู่ที่ ๑ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีความต้องการตะกร้อ เป็นหลัก ถ้าจะซื้อให้ซื้อ

ตะกร้อให้มากหน่อย ถ้าจะยืมสมมุติว่ายืมตะกร้อหรือตาข่ายเวลาคืนให้คืนแต่ตาข่ายส าหรับ
ตะกร้อไม่ต้องคืนจะได้ไหม 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -ครับ เราก็ต้องท าเรื่องยืมไว้ให้ถูกต้อง มันอยู่ที่การบริหารจัดการ ครับ มันเป็นวัสดุสิ้นเปลือง 
นายก อบต.ดงเย็น 
นางรุ่งนภา บูรณะพล - ส าหรับเรื่องอุปกรณ์กีฬา ระบุไหมว่าต้องยืมมีก าหนดต้องส่งคืนตอนไหน วันไหน มีเยาวชนถาม 
รองประธานสภาฯ ดิฉันก็บอกว่าไปยืมเขาบอกว่าถ้ายืมเขาไม่ยืมค่ะท่านนายก ถ้าไม่ยืมดิฉันคิดว่าไม่ต้องตั้งขึ้นมา 

ส าหรับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - ส าหรับการยืมเยาวชนไม่มายืม การยืมไม่ได้ก าหนดวันส่งคืน ยืมได้ไม่ว่าจ าเป็นว่าต้องมาส่งวันนี้  
นายก อบต.ดงเย็น มันเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เราต้องท าเรื่องยืมให้ถูกต้องตามระเบียบ เข้าใจตรงกันนะครับ 
ทีป่ระชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญท่านสุพัฒน์ พรมเมฆ 
นายสุพัฒน์  พรมเมฆ - ผมตั้งข้อสังเกต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดงานบุญประเพณี ของทั้ง ๘ หมู่บ้าน เราเคยตั้งอุดหนุนมาทุกปี  
ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก อบต.ดงเย็น ตอบข้อซักถามของสมาชิก ครับ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ – ทุกปีเราเคยตั้งงบประมาณอุดหนุนบุญประเพณี หมู่บ้านล่ะ ๑๐,๐๐๐ บาท  
นายก อบต.ดงเย็น สตง. ได้เข้าตรวจ ที่เราอุดหนุนบุญเดือนสี่ มันไม่ใช่อ านาจหน้าที่ เมื่อมันมีปัญหาเราเลยไม่ได้

ด าเนินการตั้งงบประมาณดังกล่าว ที่เราท าไปเราไม่รู้ แต่พอเขาเข้ามาตรวจว่ามันผิด ถ้ายังตั้ง
งบประมาณมันเป็นการฝุาฝืนด้วยเจตนา ก็เลยได้หารือกันว่าเราจะไม่ตั้งในส่วนนี้ ส่วนผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนแน่นอน แต่เราก็จะอาศัยสมาชิก อาศัยผู้น า เพื่อท าความเข้าใจกับพ่ีน้อง
ประชาชน หวังว่าคงเข้าใจนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือการอุดหนุนโรงเรียนๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท        
เราก็ไม่ได้ตั้งเช่นกัน 
 
 

/นางรุ่งนภา... 



-๑๐- 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล -ดิฉันเห็นด้วยกับผู้บริหาร ที่ไม่ตั้งงบประมาณอุดหนุนบุญประเพณี ดิฉันมองว่ามันไม่ใช่การ 
รองประธานสภาฯ การท าบุญ ไม่ใช่การอุดหนุนเพ่ือบุญประเพณี แต่มันเป็นการน าเงินเข้าธนาคาร ค าว่าบุญ 

เราอยากถวายพระก็ไม่ได้ถวายเพราะไปอยู่กับผู้น า 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะซักถามประเด็นอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เชิญ ท่านพลเวียง ค าสีลา 
นายพลเวียง  ค าสีลา ผมขอสอบถามเรื่อง โครงการจัดงานลอยกระทง ในปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ตั้ง ไม่ได้จัดงาน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  แล้วในปีนี้ เราจะตั้งไว้ท าไม 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ – เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ผมอยากให้มีการจัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
นายก อบต.ดงเย็น ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงได้ตั้งงบประมาณในโครงการนี้ขึ้นมา 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายบุญมา เยาวะศรี - ส าหรับงบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินในส่วนนี ้
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เกีย่วข้องกับการสนับสนุน อสม. ด้วยหรือไม่  
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  - เพ่ือให้เข้าใจให้ตรงกัน ในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพมันมีเกณฑ์ก าหนด 
นายก อบต.ดงเย็น และทาง อบต.ดงเย็น ได้ตั้งเงินประมาณเพ่ิมขึ้นเป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท อสม.แต่ละหมู่บ้านสามารถ

ท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ครับ และต้อง
เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 

ประธานสภาฯ  - เชิญรองประธานสภาฯ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล - ดิฉันสงสัย ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้ออะไหล่รถ  
รองประธานสภาฯ อีกประเด็น คือ หน้า ๘ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉันมองว่า

มันจะไม่เพียงพอ และ อีกประเด็นหนึ่ง เราตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งไว้ 
๗๘๐,๐๐๐ บาท รุ่นไหน มันจะเพียงพอหรือไม่ ส่วนเรื่องงานวันลอยกระทง ปีที่แล้วดิฉันเป็น     
คนยื่นแปรญัตติตัดโครงการลอยกระทงออก ก่อนที่เราจะรับร่างอยากให้สมาชิกสภาทุกท่านได้
พิจารณาให้ดีค่ะ 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ – ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หากไม่เพียงพอก็ต้องมีการโอนงบประมาณเพ่ิมครับ  
นายก อบต.ดงเย็น ส าหรับงานประเพณีลอยกระทง อยากให้คงไว้เพ่ือเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีอนุรักษ์ไว้

ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ต่อไป ส่วนจะจัดที่ไหนอย่างไร ค่อยว่ากันอีกที ขอบคุณที่เป็นห่วง 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ครับเราก็ได้มีการอภิปราย ตอบข้อซักถาม  ในหลายๆประเด็น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย   

หรือซักถาม อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ   - ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และจะขอมติต่อที่ประชุมว่า 
   จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบรับหลักการ  ขอเชิญยกมือ 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ ๑๕ เสียง  ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
/๕.๒ การพิจารณา ... 



-๑๑- 
๕.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๕ วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ ๑๐๕ (๓) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตาม       
ข้อ ๑๐๓ (๑) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๗ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลา
นัดประชุม 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายบุญมา  เยาวะศรี ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๕ คน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ผู้รับรองได้แก่    ๑) นายสุพัฒน์  พรมเมฆ   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
     ๒) นายอุทัย  จันทะวิลัย   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ๕ คน จ านวน  ๙ เสียง 
นายพลเวียง   ค าสีลา ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๗ คน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ผู้รับรองได้แก่    ๑) นางรุ่งนภา  บูรณะพล ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
     ๒) นายสมบูรณ์  ชินแสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
 

ประธานสภาฯ ประเด็นที่ ๒  ท่านใดเห็นชอบตามที่นายพลเวียง ค าสีลา  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ๗ คน 
ขอได้โปรดยกมือ 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ๗ คน จ านวน  ๔  เสียง 
มติที่ประชุม สรุป ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕  คน 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



-๑๒- 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนทั้งสิ้น ๕ คน 
                               โดยเสนอไปทีละคน และให้มีผู้รับรอง ๒ คน  เชิญเสนอคนที่ ๑ 
นางรุ่งนภา บูรณพล เสนอ นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
รองประธานสภาฯ  ผู้รับรอง ได้แก่  
    ๑. นายพลเวียง  ค าสีลา   ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
    ๒. นายสุพัฒน์  พรมเมฆ  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
นายบุญมา  เยาวะศรี เสนอ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นางวาสนา  แสนโชติ  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
   ๒. นายสมบูรณ์  ชินแสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
นายทองฤทธิ์ คตสังหาร เสนอ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ    ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายมานิต  เมฆศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
   ๒. นางรุ่งนภา บูรณะพล  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 
นายพลเวียง ค าสีลา เสนอ นายมานิต  เมฆศรี   ส.อบต.หมู่ที่  ๑   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายสมบูรณ์  ชินแสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
   ๒. นายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ 
นายสมบูรณ์  ชินแสง เสนอ นายโสวัฒน์  ปุาจันทร์   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ผู้รับรอง ได้แก่  
   ๑. นายพลเวียง  ค าสลี  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
   ๒. นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ 
 ถ้าไม่มี ผมขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๑ ประกอบไปด้วย 
๑. นายขวัญเมือง  ปุาจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 

   ๒. นายอุดลย์  ไชยค าจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
   ๓. นายสุพัฒน์  พรมเมฆ  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
   ๔. นายมานิต  เมฆศรี  ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
   ๕. นายโสวัฒน์  ปุาจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากบัดนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ จึงหยุดพัก
การประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา ๑๓.๑๐ น. 

 
/เวลา ๑๓.๑๐ น. ... 



-๑๓- 
 

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๑๐ น. 
ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมต่อในภาคบ่าย ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก ได้ทราบในภาคบ่าย ท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงเย็น ติดประชุมราชการด่วน เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม            
ท่านได้มอบหมายให้รองทั้งสองท่าน ท่านเลขาฯ และท่านหัวหน้าส านักปลัด เข้าร่วมประชุม 
ร่วมกับสภาฯ ต่อในภาคบ่าย ต่อไปขอเข้าสู่วาระท่ี ๕.๓ 
๕.๓ การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๙ ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ 
ได้รับไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรก าหนดวันใด ระยะเวลา
เท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 

นายพลเวียง  ค าสีลา ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และในระหว่างวันที่ ๒- ๔ สิงหาคม 

๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ห้องสภา อบต.ดงเย็น 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีในเสนอ ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบตามที่  นายพลเวียง  ค าสีลา  ขอได้โปรด

ยกมือ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

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

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๙ ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการฯ -แจ้งขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ หลักจากเลิก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในวันนี้ ประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น เพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/๕.๖ เรื่องขออนุมัติโอน... 



-๑๔- 
 
                     ๕.๖ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ 

และ ๓) ปีพ.ศ.  ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ         เรียนเชิญ หัวหน้าส านกัปลัด  ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อสภาฯ 
นายฐานิสร์  มูลดี   ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน  
หัวหน้าส านักปลัด       ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน          

พ.ศ. ๒๕๕๙  สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักปลัด แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ดังนี้ 

 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก 

 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ขอให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ 

ที่ประชุม  -พิจารณาร่วมกัน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะซักถามหรืออภิปราย หรือไม่   
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ว่าเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐  โดย โอนเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป งานงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท 
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๑๔  เสียง ไม่เห็นอนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๒  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ   
นายพลเวียง ค าสีลา  - เรียนท่านประธานฯ ผมขอเสนอผ่านคณะผู้บริหาร  ถึงเรื่องรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถบรรทุกน้ า 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ รถบรรทุกขยะ  รถกู้ชีพ  เราสามารถท า พรบ. ได้หรือไม่  
ประธานสภาฯ - ในประเด็นนี้ ฝากท่านรองนายกฯ  ทั้งสองท่าน เพื่อให้ท่านนายก ได้ตอบข้อซักถามในการประชุม  

ครั้งต่อไป  เชิญรองประธานสภาฯ  
 
 
 

/รองประธานสภาฯ... 
 



-๑๕- 
 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล - ดิฉันขอฝากค าถาม อยากทราบในประเด็นเกี่ยวกับท่านพลเวียง ในการที่จะท า พรบ. รถยนต์ 
รองประธานสภาฯ ส่วนกลาง และอยากทราบกฎระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และอยากทราบถึง

ความรับผิดชอบ กรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เมื่อน ารถยนต์ส่วนกลาง ออกไปใช้  ฝากท่านหัวหน้าส านัก
ปลัด ได้ด าเนินการจัดหารายละเอียดในประเด็นนี้ให้ด้วย เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑      
เราจะซื้อรถส่วนกลางเพ่ิม ๑ คัน  

ประธานสภาฯ - ครับมีท่านใดจะฝากข้อซักถามถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ท่านจะซักถามหรือเสนอแนะใดๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะซักถามใดๆ  ผมขอแจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิในวันศุกร์ ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
- และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกท่าน ตลอดจน หัวหน้า

ส านักปลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุม  
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.  

                                   (ลงชื่อ)       หนูพิน  นามดี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางหนูพิน  นามดี ) 

                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
                                    (ลงชื่อ)        สุนันท์  หัสดร     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายสุนันท์  หัสดร) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงชื่อ)  สมบูรณ์  ชินแสง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

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

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

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



    
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 

                                   (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

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

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ /วิสามัญ           
สมัยที่ ............  ครั้งที่ ............/....................  เมื่อวันที่  ................. ......................................  ประธานสภา อบต.ดงเย็น            
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                          
                                  (ลงชื่อ)         

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 
 

 

 


