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

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๑๑  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.  หมู่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่ ๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่ ๔ พลเวียง  ค าสีลา  
๙ นายบุญมา  เยาวะศรี ส.อบต.  หมู่ ๕ บุญมา เยาวะศรี  

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

เลขานุการสภา ฯ 
หนูพิน  นามดี  

 
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  
๕ นายพงษ์ศิริ  ป้องปาน ปลัด อบต.ดงเย็น พงษ์ศิริ  ป้องปาน  
๖ นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์   มูลด ี  

 
 
 

/เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ๑. การก่อสร้างพระเมรุมาศตลอดจนการประกาศถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวงคาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือน    
กันยายนนี้ 

 ๒. ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  มีสมาชิกจะเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่จังหวัดอุดรธานี 
จ านวน ๔ ท่าน ๑) นางรุ่งนภา  บูรณพล  ๒) นายบุญมา  เยาวะศรี ๓) นายสุนันท์ หัสดร ๔) นาง
หนูพิน นามดี เข้ารับการอบรมเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งเป็นการ
ยอมรับกฎหมาย ทั้ง ๑๙ ฉบับ ที่จะแจ้งให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น
ฝากถึงท่านสมาชิก ทั้ง ๔ ท่าน เรามีโอกาสเรามีเวลาจะไปศึกษาหาความรู้  มาพัฒนาองค์กรของ
เราเป็นแกนน า เป็นพ่ีเลี้ยงให้พวกเราในวันข้างหน้า ส่วนงบประมาณให้ส ารองจ่ายไปก่อน เพราะ
การคลังไม่อยู่ ติดอบรม ส าหรับเรื่องแจ้งให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้  

 - ขอเชิญท่านนายกแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระที่ ๑ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ทราบในวาระท่ี ๑ เรื่องแรก  
นายก อบต.ดงเย็น การดินทางไปอบรมของสมาชิกสภาฯ ผมเห็นหนังสือกับวาจาไม่ตรงกัน คนที่มาแจ้งด้วยว่าจะว่า

จะไปขอนแก่น แต่เห็นหนังสือขออนุญาต จะเข้าร่วมอบรมที่จังหวัดอุดรธานี เป็นคนละที่กันก็ไม่
เป็นไร  ส่วน ผอ.กองคลัง และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ไปอบรม ที่ท่านประธานแจ้งติดอบรม และจะ
สิ้นสุดการอบรมในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น ทางผู้บริหารจึงได้เปลี่ยนแปลงลายเซ็น        
ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็น ๑) นายยุทธนา  ศรีอุดม  ๒) ปลัด ๓) นายก อบต.ดงเย็น       
ถ้า ผอ.กองคลัง กลับมาก็จะเปลี่ยนแปลงกลับคืนมาเช่นเดิม  

 ๒. ขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ คือ แจ้งให้ท่านประธานได้ทราบ มันเกิดการสับสนทั้งตัวผม     
คณะบริหาร ทั้งตัวสมาชิก วันที่ผมได้รับหนังสือนัดประชุมผมได้เรียกปลัด ปนัดดา ขึ้นมาพบ    
ด้วยความสงสัย แต่ก็เข้าใจพร้อมที่จะปฏิบัติ มาดูแล้วมันติดอยู่ที่ว่าการแต่งกายด้วยชุดสภาพสีด า 
ตอนตกลงประชุมสภาเราตกลงกันว่าการแต่งกายชุดสีกากี ปนัดดา บอกว่าได้ประสานกับ
ประธานสภาฯ แล้ว ท่านประธานอนุญาต ให้แต่งกายด้วยชุดสีด า ในหนังสือเชิญประชุมถ้าไม่อ่าน
ละเอียดประกันเลยว่า ทีมบริหารผม ต้องใส่ชุดสีกากีแน่นอน ตอนประชมสภาต้องใส่ชุดสีกากี      
มีสมาชิกบางท่าน ได้ใส่สีกากี แต่ตรงนี้ก็ไม่ผิด เพราะมีหนังสือแจ้ง แม้แต่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติบางคนก็ใส่ชุดสุภาพ บางคนก็ใส่สีกากี ทางคณะผู้บริหารก็ใส่สีกากี ตามที่ได้ตกลงกัน    
ในสภาฯ ผมกลัวว่าจะไม่อ่านหนังสือเชิญประชุม 

 ๓. แจ้งให้สมาชิกสภา ได้ทราบและเข้าใจ เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เราได้รับหนังสือ   
เราได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท พร้อมที่จะด าเนินการ แต่มีหนังสือเร่งด่วนมาให้หน่วยง านทุกหน่วยงานที่ขึ้นกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีนาถ แล้วประดับด้วยผ้าฟ้าขาว  



-๓- 
 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ก็เป็นส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็จะปลูกดอกดาวเรือง 

จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ 
 ๔. เรื่องการเดินทางไปกราบพระบรมศพ ได้แบ่งโคต้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้แต่ละหมู่บ้านแจ้ง 

เข้ามาว่าใครจะไป ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม นี้ แต่ปรากฏว่า มีหนังสือแจ้งมาว่าขอเปลี่ยนแปลง           
เป็นวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ส่วนงบประมาณยังคงเดิม  

 ๕. เรื่องการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นดงเย็น ของเราได้ท าวารสาร           
ให้หน่วยงานของเราครั้งหนึ่ง แต่ที่นี้มีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มาขอสัมภาษณ์ จะท าใหม่ ถ้าท ารูปสี 
๒๕,๐๐๐ บาท ผมก็บอกว่าจะปรึกษากับท่านปลัดก่อน แต่ตัวนี้ เราไม่ท า 

 ๖. เรื่องการโอนงบประมาณ ถ้าโอนก็ต้องโอนตอนนี้ ก่อนที่จะตกเป็นเงินสะสม การโอน
งบประมาณจัดซื้อหมวดครุภัณฑ์ ของส านักงาน ท่านปลัดบอกว่าถ้าโอนก็จะท าเอกสารแจ้งให้ที่
ประชุมพิจารณาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เราจะจัดซื้อ ๓ อย่าง ๑) พัดลม ๒) เคาน์เตอร์      
๓) ซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิรัชกาลที่ ๑๐ จ านวน ๑ ซุ้ม 

 จึงขอแจ้งให้สภาทราบล่วงหน้า 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้อธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจ มีสมาชิกท่านใดอยากสอบถามอีกหรือไม่ 
 เชิญท่าน ส.อบต.พลเวียงฯ 
นายพลเวียง ค าสีลา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอถ้าจะโอนงบประมาณ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผมขอโอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อถังฉีดน้ า แรงดันสูง จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องพ่นน้ า จ านวน    

๒ เครื่อง รวมเป็น ๓ เครื่อง โอนไปพร้อมกันเลยจะได้ไหม 
ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านพลเวียง ที่ได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใดอยากซักถามหรือไม่  

เชิญท่านรองประธานสภาฯ  
นางรุ่งนภา บูรณะพล - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันขอหารือ เกี่ยวข้องกับ 
รองประธานสภาฯ ห้องประชุมของเรา มันหน้าจะมีเวทีต่างระดับ ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้จัดท าที่ของท่านประธาน 

สูงกว่า คือ ต้องต่างระดับกันกับสมาชิก คะ  
ประธานสภาฯ  - เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
นายฐานิสร์ มูลดี  - เรื่องแบบสแตน เป็นเวที ถ้าจะท าก็ท าในหมวดครุภัณฑ์ ก็คงได้ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด 
นายสุนันท์  หัสดร - เรียนท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน ถ้าอยากให้เป็นแบบถาวร ก็โอนงบประมาณ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  ซื้อแบบถาวรเลย ไม่ต้องได้ยกข้ึนยกลง งบประมาณเราก็มี ครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะซักถาม ผมขอผ่านไปวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการ

ประชุม 
 
 

/รับรองรายงานการประชุม... 
 



-๔- 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

สมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับรอง ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

๔.๑ รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายโสวัฒน์  ป่าจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับค าแปรญัตติ
และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 

 

นายโสวัฒน์  ป่าจันทร์ เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ประธานกรรมการแปร ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบไปด้วย 
๑) นายโสวัฒน์  ป่าจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เป็นประธานกรรมการฯ 
๒) นายสุพัฒน์  พรมเมฆ  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการ 
๓) นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗  เป็นกรรมการ 
๔) นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นกรรมการ 
๕) นายมานิต  เมฆศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
ด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี้ 
๑. ตามมติที่ประชุมประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม    
๒๕๖๐  มีมติให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่สภามีมติรับหลักการแห่งร่าง        
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  

/๒.ไม่มีการแก้ไข ... 
 



-๕- 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยให้เสนอค าแปรญัตติ ได้ที่ห้องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามร่างเดิมท่ีประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
พิจารณา 
๒. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ี  เสนอใหม่ 

๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการ
มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ มีมติ ให้ เสนอร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่ ง                
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ 
- จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับ         
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ หรือไม่ 
ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 
 

/ระเบียบวาระที่ ๖ ... 



-๖- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  - อยู่ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  มีสมาชิก ท่านใดจะซักถามหรือชี้แจงในเรื่องใด  ขอเรียนเชิญ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์- ขอแจ้งให้สมาชิกทราบ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันอาทิตย์ เป็นวันประชุม 
นายก อบต.ดงเย็น ประจ าเดือน เราจะเลื่อนข้ึนหรือเลื่อนลง 
นายทองฤทธิ์  คตสังหาร - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอให้เลื่อนขึ้นครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์- ครับ ส.อบต. ทองฤทธิ์ เสนอเลื่อนขึ้น มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
นายก อบต.ดงเย็น ถ้าไม่มี ก็เป็นอันว่าประชุมประจ าเดือน เลื่อนเป็นวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ  - ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามที่ท่านนายก ได้ชี้แจงการประชุมประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   ในการประชุมประจ าเดือนเลื่อนข้ึนเป็นวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใด 
                               จะซักถาม ขอเชิญครับ  เชิญท่าน ส.อบต. ขวัญเมือง 
นางรุ่งนภา บูรณะพล - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ดิฉันขอฝากเรื่องงบประมาณไฟฟ้า จะสิ้นปีงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ แล้วดิฉันอยากให้โอนงบประมาณไปรอคิวไว้ก่อน เพ่ือมันจะไม่ได้ล่าช้า อีกเรื่องหนึ่ง ดิฉันอยากให้

สมาชิกแต่ละหมู่บ้านเข้ามาประชุมประจ าเดือนไม่อยากให้ขาดหรือลา แต่ถ้าจะลาดิฉันว่าลาได้แต่
ต้องมาหมู่บ้านละหนึ่งคน ถ้ามีปัญหาอะไรหมู่บ้านอื่น เขาจะตัดสินใจแทนไม่ได้ ดิฉันขอฝากเรื่องนี้
ด้วยคะ 

ประธานสภาฯ - ครับมีสมาชิกท่านใดอยากซักถามคณะผู้บริหารอีกหรือไม่ ผมก็ขอฝากคณะผู้บริหารเรื่อง       
ไมค์ห้องประชุม รู้สึกว่าจะมีปัญหา ผมขอฝาก ครับ  เชิญ ท่าน ส.อบต. บุญมา 

นายบุญมา  เยาวะศรี - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมฝากถึงคณะผู้บริหาร ยังอยู่ในห่วงวาระอ่ืนๆ ผมขอฝากเรื่องรถขยะ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ สถานที่ล้างรถขยะ ถ้าเป็นฤดูแล้งก็ดี แต่ถ้าเป็นฤดูฝน ผมดูแล้วไม่หน้าดูเลย ผมอยากเสนอที่ช าระ

ล้างรถขยะ ผมว่าท าถนนเข้าไปให้ไกลจะหน้าดูกว่านี้ ทุกท่าน มาพิจารณาร่วมกันจะได้ไหม 
ขอบคุณมากครับ 

นายพลเวียง  ค าสีลา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ผมมีเรื่องอยากฝากถามท่านนายก  เรื่องการต่อทะเบียน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ รถ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อีกเรื่อง สมบัติขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงเย็น หลังเก่า ผมดูแล้วมีเหล็กหลายอย่าง ถ้ามันพอใช้ได้เราน่าจะเอามาใช้ ผมฝาก 
ทุกท่านพิจารณาด้วยครับ 

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ – เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภาฯ เรื่องไมค์  
นายก อบต.ดงเย็น ผมจะให้ช่างมาดูจะด าเนินการเร่งด่วนครับ เรื่องเป่านกหวีด หน้าโรงเรียน เรื่องงบประมาณ         

เราจะตั้งไว้ไม่ได้ เราต้องหางบส่วนอ่ืนเข้ามาถึงล่าช้าก็ต้องได้แน่นอน ส าหรับเรื่องการ           
โอนงบประมาณไฟฟ้าของรองรุ่งนภา พูด มันจะไปเกี่ยวข้องกับค าถามท่าน ส.อบต.บุญมา  ตอนนี้
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเรียบร้อยหมดแล้ว คงเหลือแต่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ผมคิดว่าจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ส าหรับสถานที่ล้างรถขยะ ถ้าเอาไปล้างไกลมันก็ติด
ถ้าท าถนนหินไปให้ไกลหน่อยคงจะสบายขึ้น แต่ตอนนี้ผมขอแจ้งเรื่องปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น 
ส าหรับเรื่องการต่อทะเบียนรถขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ผมขอให้ท่านปลัด ได้ชี้แจง 

นายพงษ์ศิริ ป้องปาน เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องต่อภาษีรถยนต์ ของทางราชการ เขายกเว้น ส่วนการต่อ พ.ร.บ.          
เราค่อยพิจารณาร่วมกันว่าจะท า พ.ร.บหรือไม่ ครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖ ... 



-๗- 
 
ประธานสภาฯ - ขอแจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  

เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ                 
ในวันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ดงเย็น (การแต่งกายแต่งการด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี) 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดน าเสนออีก ผมขอปิดการ 

ประชุม 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ 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 
 
 
 

 

 

 


