
                             ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจ า  ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ 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  แสนโชติ 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 เลขานุการสภาฯ หนูพิน นามดี  

     
 ผู้ไม่มาประชุม  ๑  คน 
 นายโสวัฒน์  ป่าจันทร์  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 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 ี  
๖ นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา กาหวาย  
๗ นางสาวควรเทียน  ทองขาว หัวหน้าฝ่ายบัญชี ควรเทียน ทองขาว  

 
 

/เริ่มประชุม... 



- ๒ - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐ น.  
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญประธานเปิดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานกีฬาจตุรมิตรเกมส์  
                     ในวันที่ ๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๐ 
 ๑.๒ เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องอ านาจ ในขณะนี้รัฐบาลยังไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองใด 
                     ได้หาเสียงหรือปลดล็อค  นักการเมืองทางกรรมการได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐ ฉบับให้คณะสมาชิก

สภานิติบัญญัติทั้ง ๑๐ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ทางสภาฯ ก็รับเอาไว้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน 
 ๑.๓ เรื่องต่อมาก็จะสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ ขณะนี้ได้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว   
                    เมื่อก่อนคณะกรรมการเลือกตั้งมี ๕ คน แต่บัดนี้มี ๗ คน ซึ่งได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการชุดเก่าหมดหน้าที่ จึงมอบให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้ท าหน้าที่ต่อไป 
 ๑.๔ การเลือกตั้งจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนที่จะเลือกตั้ง ส.ส.  ส าหรับเรื่องแจ้งให้ทราบมีเพียง

เท่านี้ก่อน 
นายกฯ - เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบอยู่  ๒ เรื่อง เรื่องแรกงานกีฬาจตุรมิตรเกมส์       

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นในภาคสนาม โดยคณะครูได้ให้พนักงานฉีดน้ า
โดยไม่ได้ขออนุญาตจากนายกบังเอิญละอองน้ าไปโดนเครื่องเสียง เครื่องเสียงเกิดความเสียผมก็ไม่
ทราบ ส าหรับเรื่องนี้ก็จะดูแลให้ ส่วนเรื่องที่ ๒ ในการประชุมสมัยสามัญทุกครั้งขอให้หัวหน้าส่วน  
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม แต่วันนี้ท่านปลัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะท่านเกิดอุบัติเหตุ      
จึงขออภัยท่านสมาชิกทุกท่าน  มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงนี้ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ 
ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธาน    - ส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐  
                         เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  
รองประธานสภาฯ- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันมีข้อสงสัยในเรื่องระเบียบวาระอ่ืนๆ ที่ดิฉันถามท่านนายก 
                       ว่าถนนที่ หจก. ท าเสร็จแล้วมันช ารุดดิฉันไม่เห็นท่านนายกตอบในส าเรารายงานการประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ - เชิญนักวิเคราะห์ฯ 
นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกฯ ส าหรับเรื่องท่านรองประธานสภาฯ ถามเรื่องถนนที่ช ารุด 
                       ท่านนายกตอบอยู่หน้าท้ายสุดค่ะ 
ประธานสภาฯ - เรื่องท่ีท่านรองประธานสภาฯ ถามเป็นอันว่าท่านนายกตอบอยู่หน้าท้าย สมาชิกทุกท่านคงเข้าใจ   

มีท่านใดสงสัยในวาระรับรองรายงานการประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๓ ... 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอข้ึนใหม่ 

๓.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ประธานสภาฯ - ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค ๕ และวรรค ๖ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ขอเชิญ
ผู้บริหาร น าเรียนชี้แจงต่อที่ 

นายก อบต.ดงเย็น - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน เรื่องรายผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๐ ของ
คณะผู้บริหาร ได้ท าเป็นรูปเล่ม ๔๐  เล่ม ให้ท่านสมาชิกและผู้น าทุกหมู่บ้าน ได้จัดท าขึ้นปี
นี้เป็นปีที่ ๔ ขึ้นต้นด้วยต าบลดงเย็นต้องก้าวหน้า พัฒนาไปอย่างมีระบบ บริหารงบเข้าถึง
ทุกกลุ่มคน ประชาชนตรวจสอบได้  ในเล่มมี ๕ ยุทธศาสตร์  ในการประชุมร่วมกับทางผู้น า
วันที่ ๖  อดีต ผอ.พิสัณต์ สมบูรณ์พร้อม ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานให้ท า
เป็นหมวดหมู่ของกลุ่มยุทธศาสตร์แต่ละกลุ่ม  ผมจะพิจารณา อันที่จริงคิดได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติมันยาก แต่ผมจะจัดท าในครั้งต่อไป ขอให้ทุกท่านได้ดูในเอกสาร ที่แจกให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน ได้ดู ถ้าไม่ตรงขอให้สมาชิกได้ท้วงติง ถ้าไม่มีทางบริหารก็ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เพียงเท่านี้ 

/ประธานสภาฯ ... 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อบต.ดงเย็น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน ๔๘   โครงการ  จ านวนเงิน  ๒๒,๔๐๙,๐๐๑  บาท   มีการเบกิจ่ายงบประมาณ
จ านวน ๔๘โครงการ จ านวนเงิน ๒๒,๔๐๙,๐๐๑  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

     
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน ๒๑ ๗,๐๒๕,๖๘๓.๓๘ ๒๑ ๗,๐๒๕,๖๘๓.๓๘ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ ๒ ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

๑๑ ๔,๘๙๒,๘๘๔.๓๐ ๑๑ ๔,๘๙๒,๘๘๔.๓๐ 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต และด้านสังคม ๘ ๘,๔๙๙,๕๓๓.๐๐ ๘ ๘,๔๙๙,๕๓๓.๐๐ 

การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิารจัดการ ๖ ๑,๖๑๗,๙๐๐.๐๐ ๖ ๑,๖๑๗,๙๐๐.๐๐ 

รวม ๔๘ ๒๒,๔๐๙,๐๐๐.๖๘ ๔๘ ๒๒,๔๐๙,๐๐๐.๖๘ 



-๔- 
 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้รายงานผลการปฏิบัติงานและได้จัดท าเป็นรูปเล่มให้ทางสมาชิกได้เข้าใจ 

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ เชิญท่านบุญมา 
ส.อบต.บุญมาฯ - เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตลอดปี ๒๕๖๐  ผมขอขอบคุณ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่วนที่ยังขาดมีส่วนไฟฟ้าของผม อยากให้
ผู้บริหารได้เพ่ิมตัวเลขลงในข้อบัญญัติแต่ละปีครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณ ส.อบต.บุญมา มีสมาชิกท่านใดอยากซักถามอีกหรือไม่ เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ- เรียนท่านประธานฯ คณะบริหาร ดิฉันเห็นการายงานผลการปฏิบัติงานก็ยังไม่เต็มร้อย อยากให้  

ลงรายละเอียดในแต่ละปีงบประมาณ  ในแต่ละปีมันต้องมีรายงานทั้งภายในและภายนอก สภาฯ      
มีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ  ดิฉันจึงอยากให้มีการรายงานสถานะทางการเงิน 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ที่มีข้อสังเกต เชิญท่านนายกได้อธิบายครับ 
นายก - เรียนสมาชิกทุกท่านครับ ส าหรับข้อเสนอแนะของท่านบุญมา เรื่องไฟฟ้ามันผ่านไปแล้วเอาไว้ใน

ครั้งต่อไป ส าหรับข้อเสนอแนะของท่านรองประธานสภาฯ  เราก็รายงานทุกๆ ปี งบประมาณเราก็ดู
ตามยุทธศาสตร์ว่างบเท่าไหร่  เรื่องสถานะทางการเงินจะให้ทางการคลังมาตอบค าถามให้สมาชิก
ได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ - ในวาระ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่
ประชุมรับทราบ  ผมจะขอผ่านไป วาระท่ี ๓  ข้อ ๓.๒  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ การให้ความพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม            

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ ในวาระท่ี ๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ขอให้ทางผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ 
ได้พิจารณา ขอเชิญครับ 

นายกฯ ผมขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวปนัดดาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น       

ที่เคารพ ในวาระนี้ ท่านหัวหน้าส านักปลัดจะมาน าเรียนต่อที่ประชุมเอง แต่เนื่องจากว่าท่านติด
ภารกิจ ดิฉัน จึงขอท าหน้าที่น าเรียนชี้แจง เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    
ไม่ครอบคลุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ตามแนวพระราชด าริ 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อตรวจสอบในแผนแล้วปรากฏว่าไม่มี
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนให้ถูกต้องถามระเบียบ เพ่ือรองรับ
การใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 

๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อุดหนุน อบต.บ้านม่วง จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท ตามแนวทางหนังสือสั่งการของอ าเภอบ้านดุง ที่ อด ๐๐๒๓.๑๕(๔)/ว ๔๓๐๙ 
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และหนังสืออ าเภอบ้านดุง ที่ อด ๐๐๒๓.๑๕/ว ๔๓๔๐ ลง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม ปรากฏในเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกฯ ทุกท่าน ค่ะ ขอให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณา หากมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามได้ค่ะ 

/นายก... 
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นายกฯ ผมขอเพ่ิมเติมนักวิเคราะห์ฯ ค าว่าเพิ่มเติมแผนพัฒนาเราได้ท าผ่านสภาฯ เรียบร้อย  แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่อยู่ในแผน เราจึงขอเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณคณะบริหารและนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจ มีสมาชิกท่านใดอยาก
ซักถามอีกหรือไม่   

ที่ประชุม -ไม่มี  
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
                    (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ จ านวน ๑๔  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไป พิจารณาในวาระท่ี ๓.๓  

๓.๓  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)    
ปีพ.ศ.  ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอให้ผู้บริหารที่ ได้น าเรียนชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาฯ ต่อไป  

นายกฯ - ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงน าเรียนต่อที่ประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด – เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
ข้อเท็จจริง  โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  รายการค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐ บาท  โดยมี
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
เป็นรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  ขนาด ๑ ตัน  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐ 
ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๑๐ กิโลวัตต์  เป็นกระบะส าเร็จรูปมีห้องโดยสารเป็น
แบบดับเบิ้ลแค็บ  ๔  ประตู  ราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิต  จ านวน  ๑ คัน  
ราคาคันละ  ๗๘๗,๐๐๐ บาท  โดยมีราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ นั้น 
คณะผู้บริหารเห็นว่ายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางดังกล่าวข้างต้นมีคุณลักษณะที่สูงเกินไป  โดยมี
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าหากลดปริมาตรกระบอกสูบลงไม่ต่ ากว่า  ๒,๐๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๙๐ กิโลวัตต์  จะเกิดการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  และงบประมาณ 
 
 

 
 

/ข้อพิจารณา... 
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ข้อพิจารณา/อนุมัติ 
ตามข้อเท็จจริงข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
เดิม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  รายการค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐ บาท  โดยมี
คุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้เป็นรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  ขนาด ๑ ตัน  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๑๐ กิโลวัตต์  เป็น
กระบะส าเร็จรูปมีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  ๔  ประตู  ราคารวมเครื่องปรับอากาศและ
ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  ๑ คัน  ราคาคันละ  ๗๘๗,๐๐๐ บาท  โดยมีราคาและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ 
เป็น  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  รายการค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ตั้งไว้  ๗๒๒,๐๐๐ บาท  โดยมี
คุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้เป็นรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  ขนาด ๑ ตัน  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๒,๐๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๙๐ กิโลวัตต์  เป็นกระบะ
ส าเร็จรูปมีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  ๔  ประตู  ราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษี
สรรพสามิต  จ านวน  ๑ คัน  ราคาคันละ  ๗๒๒,๐๐๐ บาท  โดยมีราคาและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ 

เพ่ือให้การปฏิบัติ ดังกล่าวขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนี้  ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา ต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านนายกท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้อธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจมีท่านใดข้องใจหรือไม่ 
เชิญสอบถามได้ เชิญท่าน สุนันท์ 

ส.อบต.สุนันท์ - เรียนท่านคณะบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมได้ตั้งข้อสังเกตข้อแตกต่างอยู่ที่จ านวน
เงิน ๖ หมื่น ตรงเรามาดูว่าซีซีมันสูง เราได้อนุมัติไปแล้ว ๒,๔๐๐ ซีซี ผมมองดูว่าซีซีสูงการใช้งานก็
จะดีกว่า ถ้าดูการสิ้นเปลืองน้ ามันน่าจะเท่าๆ กันครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านสุนันท์ที่ได้ให้ข้อสังเกต  เชิญท่านรองประธาน 
รองประธานสภาฯ - ดิฉันตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน เครื่องยนต์ ๒,๔๐๐ ซีซี กับ ๒,๐๐๐ ซซีี ดิฉันคิดว่าค่าน้ ามันถ้าวิ่ง

ไกลระยะทางก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ ส าหรับ อบต.เรา ทั้ง ๘ หมู่บ้าน หรือถ้าเดินทางไกล รถยนต์
เราคงใช้งานหนักอยู่เหมือนกัน ความเร็วก็ต่างกันอยู่ดี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกต  เชิญท่านพลเวียง 
ส.อบต.พลเวียง - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร ท่านสมาชิกทุกท่านในเรื่องรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.เรา ผม

ทราบว่ารถที่เราตั้งไว้มันเกี่ยวกับระเบียบหรือเปล่า ถึงอยากลดเรื่องนี้ เราก็ไม่ทราบ ในความคิดของ
ผม ถ้าไม่ผิดผมอยากให้ได้ตัวเดิมครับ 

 
 
 
 

/ประธานสภาฯ .... 
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ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านพลเวียงที่ได้ให้ข้อสังเกต  เชิญท่านทองฤทธิ์ 
ส.อบต.ทองฤทธิ์ - เรื่องของรถยนต์ส่วนกลางที่จะซื้อผมไม่อยากให้เปลี่ยนแปลง อยากให้คงไว้ดังเดิม ถึงราคาจะถูก   
                      ลง ก็ไม่มาก ถ้าไม่ผิดระเบียบขอเสนอเป็นตัวเดิมครับ 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านทองฤทธิ์ที่ได้ให้ข้อสังเกต  เชิญท่านนายก ครับ 
นายกฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่านเรื่องการเปลี่ยนแปลงการซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
                      ในราคาที่ลดลงถ้าทางสภาฯ ไม่อนุมัติ เราก็ไม่ซื้อแต่เรื่องยี่ห้อเราไม่สามารถจะระบุได้ หรือจะเอา

ตัวเดิมเราก็ไม่ว่าครับท่านประธาน 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้ให้ข้อสังเกต  เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดครับ 
หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก และสมาชิกทุกท่าน ในการจัดซื้อรถยนต์อันดับแรกเราต้องดู

มาตรฐานราคาตามครุภัณฑ์ก่อน ถ้าบัญชีครุภัณฑ์เราจัดหาไม่ได้ หรือหาราคาไม่ได้ทางระเบียบต้อง
ยึดหลักการก่อน แต่ในการสอบราคาแล้วแต่ผู้ผลิตจะมายื่นครับ ท่านสมาชิก 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้อธิบายให้สมาชิกได้มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ว่าจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ตามท่ีผู้บริหารเสนอหรือไม่  

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดสอบถาม 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ อนุมัติให้

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรด
ยกมือ 

ประธานสภาฯ  ไม่มีผู้ใดยกมือ ท่านใด ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 

 ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ จ านวน ๑๕ เสียง  
ประธานสภาฯ สรุปว่า การด าเนินการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ให้ยึดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ  
 ๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
                         เรื่อง ควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องคืการบริหาร
ส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียก
เก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

/ ร่างข้อบัญญัติฯ 
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 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗      

ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

 - และในวาระท่ี ๓.๔ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้เสนอญัตติให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการ
พิจารณาดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาเป็นสามวาระ คือ วาระท่ี ๑ รับหลักการ วาระที่    
๒ แปรญัตติ วาระท่ี ๓  การลงมติ 

นายพลเวียง ค าสีลา กระผมขอเสนอในที่ประชุม โดยขอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็น ๓ วาระรวดเดียว 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔            ผู้รบัรอง โดยมีนางวาสนา แสนโชติ  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ และนายบุญมา เยาวะศรี  

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕  รับรอง 
มติที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติพิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าวเป็น        

๓ วาระรวด 
ประธานสภา อบต. ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญนายก อบต.ดงเย็น ชี้แจงรายละเอียดต่างๆได้เลยครับ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.ดงเย็น  
นายฐานิสร์  มูลดี - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

     บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักการ 
ก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 

ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้
ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

/โดยก าหนด... 
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เหตุผล 
โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนิน
กิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้
ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราข้อบัญญัตินี้ รายละเอียด ตามร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเย็น เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา ต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนชี้แจง หลักการและเหตุผลในการออกข้อบัญญัติ  
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งอัตรา
ค่าธรรมการออกใบอนุญาตต่างๆ จึงขอให้สมาชิกเราได้พิจารณาให้รอบคอบ   ถี่ถ้วน ก่อนที่จะรับ
หลักการ มีประเด็นไหนสงสัยขอให้สอบถาม เชิญครับ 

ส.อบต.สุนันท์ - เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องส ารวจ ในชุมชนของเรารู้ สมมติว่าผมตั้ง   
ร้านซ่อมรถผมก็ต้องมาลงทะเบียน ต้องเสียภาษีเองอยู่แล้วครับ 

ส.อบต.บุญมา - เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องข้อบัญญัตินี้ถ้าสภาฯ รับร่างข้อบัญญัติ
ฉบับนี้หรือไม่รับ ผลกระทบต้องเกิดขึ้นต่อสภาฯ เราแน่นอน ผมจึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วย
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านสุนันท์ ท่านบุญมา ที่ได้ให้ข้อคิดกับสภาของเราเชิญท่านพลเวียง 
ส.อบต.พลเวียง - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร สมาชิกทุกท่าน ผมอยากทราบว่าถ้าสภาฯ เราไม่รับจะมี

ผลกระทบต่อสภา ฯ เราหรือไม่ 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านพลเวียง  เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธาน ท่านคณะบริหาร สมาชิกทุกท่าน เรื่องข้อบัญญัติควบคุมอันตรายต่อสุขภาพ

มันมีระเบียบตัวแม่ไว้ว่า ท้องถิ่นจะสามารถออกข้อบัญญัติได้  ถ้าเราไม่อนุมัติเลย ร่างข้อบัญญัติตัวนี้
ก็จะตกไป พรบ.ตัวอ่ืนก็จะตกไป ในชุมชนเราจะมีปัญหา สภาฯ ไม่เห็นด้วยก็จะกระทบกับชุมชน
ของเราเพราะขัดกับนโยบายของรัฐ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด  เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธาน ท่านคณะบริหาร สมาชิกทุกท่าน ดิฉันได้ดูรายละเอียดตรงนี้ดิฉันคิดว่าเรา

รับรองก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าจะมีดิฉันคิดว่าตรงที่รับแล้วจะให้มาลงทะเบียนเสียภาษีดิฉันคิดว่า
ไม่มาลง  ถ้าลงแล้วเสียเงิน ดิฉันจึงอยากทราบว่าใครจะเป็นคนไปส ารวจ หน่วยงานไหนจะออกไป
ส ารวจ 

นายกฯ  - เรื่องนี้ผมคิดว่าเราสมควรรับ อบต. รับผิดชอบเอง เมื่อรับแล้ว อบต.ออกใบประกาศให้ท่านผู้น าได้
ประกาศใช้ให้ประชาชนได้รับรู้  ถ้าไม่รับจะเกิดผลกับชุมชนของเราอย่างเช่น เลี้ยงสุกรเลี้ยงมากก็ไม่
ดี เลี้ยงเป็นฟาร์มร้อยสองร้อยตัวผลเสียจะเกิดในชุมชนเรา 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายกท่ีท าความเข้าใจกับสภาฯ เชิญท่านวิเคราะห์ 
นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธาน ท่านคณะบริหาร สมาชิกทุกท่าน เมื่อสภาฯ เห็นชอบส่งเรื่องให้นายอ าเภอ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นประกาศใช้ แล้วก็ต้องบังคับใช้กับ
คนที่ด าเนินการกิจการเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อไปคะ 

/ประธานสภาฯ... 



-๑๐- 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้ชี้แจงส่วนเรื่องของการรับหรือไม่รับ   
ประธานสภาฯ วาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้แจ้งรายละเอียด  
  หลักการและเหตุผล และรายละเอียดต่าง ๆ ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมสภาฯ และในที่ประชุมสภา
ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างฯ ดังกล่าวแล้วจึงขอให้ที่ประชุม สภาฯ พิจารณารับหลักการ  
ในวาระท่ี ๑ นี้ 
-ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยมติ  เห็นชอบ ๑๔  เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ สียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ   วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ จากการที่สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการร่างร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ในวาระ
ที่  ๒   ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระนี้ หรือไม ่

มติที่ประชุม ไม่มี  
เลขานุการสภาฯ  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแปรญัตติ ในวาระ  ๒ 
ประธานสภาฯ    หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ ผมจึงขอมติที่ประชุม ว่า ท่านใดเห็นชอบยืนตาม 
                    ร่างเดิม ที่ผู้บริหารได้เสนอมา ขอได้โปรดยกมือ   
มติที่ประชุม      เห็นชอบยืนตามร่างเดิม จ านวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ  วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ  เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการ และไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ฯ ในการนี้  

จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ผมจะขอมติที่ประชุม
ท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอได้โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้วยมติ  เห็นชอบ ๑๔  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง 

-----พักรับประทานอาหารเที่ยง---- 

เวลา ๑๓.๑๕ น. เริ่มประชุม 
ประธานสภาฯ ในภาคบ่ายเราจะประชุมต่อในวาระที่ ๓.๕ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  
๓.๕  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงือ่นไข ดังต่อไปนี้  

/ให้กระท า 



-๑๑- 
    (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีก าหมายก าหนด 

    (๒) ได้ส่งเงินสมทบทองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

    (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

-ในระเบียบวาระนี้ ผู้บริหารได้เสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น พิจารณาอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑๗ โครงการ รวมเงินงบประมาณจ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔,๐๑๓,๐๐๐   
บาท (สี่ล้านหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม ต่อไป 

นายกฯ ก่อนที่จะน าเรียนชี้แจงรายละเอียดโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ผมจะให้หัวหน้าฝ่ายบัญชี   
ได้ชี้แจงสถานะการเงินการคลัง  เชิญหัวหน้าฝ่ายบัญช ี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี  - เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน  ส าหรับการเงิน ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ประมาณการรายรับอยู่ที่ ๓๘,๕๓๔,๐๐๐ บาท แต่รับจริงอยู่ที่ ๓๗,๕๑๗,๒๖๙.๑ บาท     
รายจ่าย ๓๗,๕๓๕,๐๗๐ บาท  จ่ายจริงอยู่ที่ ๓๓,๑๕๒,๒๖๑ บาท ในปีที่แล้วรายรับจริงจะสูง
กว่ารายจ่ายอยู่ท่ี ๔,๓๖๕,๐๐๗.๘๘ บาท ซึ่งผลต่างจากรายรับรายจ่ายเราไม่แยกเป็น จากการ
หักเงินทุนส ารองอยู่ที่ ๑,๐๙๑,๒๕๑.๙๗ บาท รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุน
ส ารองเงินสะสมอยู่ที่ ๓,๒๗๓,๗๕๕.๙๑  บาท ในส่วนนี้ต้องการอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ 

ประธานสภาฯ      - ขอขอบคุณการเงินการคลังที่ได้ชี้แจง เชิญท่านนายกครับ 
นายกฯ - ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายบัญชี ที่ได้กล่าวรายละเอียด และได้แจกเอกสารเกี่ยวกับเงินสะสม เรามาดู

เ งินสะสมที่ น ามาใช้ ได้ อยู่ ที่  ๘ ,๕๐๐,๐๗๗ .๖๗ บาท คง เหลือ เ งินสะสมที่ น า ไปใช้ ได้                     
ณ ปัจจุบัน ๘,๕๐๐,๐๗๗.๖๗ บาท ส ารองงบบุคลากรเอาไว้ ๓ เดือน เป็นเงิน ๒,๕๐๙,๖๕๐ บาท 
ส ารองจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุคนพิการเป็นต้น ๒ เดือน เป็นเงิน ๑,๔๘๒,๔๐๐ บาท เงินสะสมที่เหลือ    
จากเรากันไว้ ๔,๕๐๘,๐๒๗.๖๗ บาท เอามาส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย ๑๐ % เป็นเงิน 
๔๕๐,๘๐๒.๗๗ บาท คงเหลือเงินสะสมเราจะน าไปใช้จ่ายได้ ๔,๐๕๗๒๒๔.๙๐ บาท  ทั้งแผนเงิน
สะสมมีสมาชิกท่านใดอยากจะเรียนถามการเงิน ถ้าไม่มีผมจะให้การเงินในครั้งต่อไปถ้าไม่ติดต่อ
ระเบียบอย่างเช่นให้สภาได้รับอย่างละเอียดในครั้งต่อไป 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายก เชิญท่านพลเวียง 
ส.อบต.พลเวียง - ผมอยากทราบว่าเงินสะสม ๘ ล้านกว่าบาท นี้หลังจากเรากันเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนหมดไป   

ทั้ง ๓ เดือนแล้ว ถ้าทางการไม่ส่งมาเราจะท าอย่างไรครับ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี - ขอตอบท่านพลเวียง เงินที่เรากันไว้ ๓ เดือน เงินที่ทางรัฐบาลจะส่งเข้า อบต. จะส่งเป็นงวดๆ     

ดิฉันคิดว่าคงไม่มีปัญหาค่ะ 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณการเงินที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่  เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันอยากซักถามผ่านไปถึงการคลังว่าถ้าสภาฯ อนุมัติโครงการทุก

โครงการ แล้ว สามารถผ่านตอนไหน 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี - ในส่วนของเงินสะสมในโครงการเงินมีแล้วดิฉันไม่สามารถที่จะทราบได้ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมัน

ก็ต้องเป็นตามระเบียบขั้นตอนค่ะ 
/นายก... 



-๑๒- 
   
นายกฯ - ผมขอเพ่ิมเติมส าหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่มีอยู่แล้วผมคิดว่า จะไม่ถึงฤดูฝนต้องเสร็จ    

ก่อนแน่นอน ต่อไป ผมขอน าเรียนชี้แจงรายละเอียด โครงการต่างๆ ที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งต้อง

แก้ไขเร่งด่วน  แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่เพียงพอ ผู้บริหารจึงได้พิจารณาเสนอโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชน ตลอดจนหลักการและสถานะการเงินการ
คลังให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

สถานะการเงินการคลัง  
โดยอ้างหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นจึงถือปฏิบัต ิ       
และรายงานสถานะการเงินการคลังดังนี้ 

ยอดเงินสะสมที่ใช้บริหาร  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  ทั้งสิ้น  ๘,๕๐๐,๐๗๗.๖๗  บาท       
มีรายละเอียดดังนี้ 

- เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. 
หรือ ก.ส.อ.แล้ว  ทั้งสิ้น  ๘,๕๐๐,๐๗๗.๖๗ บาท 

- ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างการ
หรืออยู่ระว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  ทั้งสิ้น  -  บาท 

- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  ทั้งสิ้น  ๘,๕๐๐,๐๗๗.๖๗ บาท 
- ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)  ทั้งสิ้น  ๒,๕๐๙,๖๕๐.๐๐ บาท 
- ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ประมาณ ๒ เดือน 

ทั้งสิ้น ๑,๔๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท 
- ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ทั้งสิ้น  ๔,๕๐๘,๐๒๗.๖๗ บาท   
- ส ารองเงินสะสมกรณีสาธารณภัย  ๑๐% ทั้งสิ้น  ๔๕๐,๘๐๒.๗๗ บาท 
- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น  ๔,๐๕๗,๒๒๔.๙๐ บาท  (สี่ล้านห้าหม่ืนเจ็ดพันสอง

ร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  จึงเห็นควรเสนอโครงการเพ่ือให้สภาพิจารณาจ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 
ข้อพิจารณาอนุมัติ 
งบลงทุน  แบ่งเป็น 
 
 

 
 
 
 

/ค่าท่ีดิน... 
 



-๑๓- 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายห้วยแข้ - บ้านนางแพง  พฤษชาติ ระยะที่ ๑ บ้านดงเย็น    

หมู่ที่ ๑ ความยาว ๑๘๗ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน ๒ บ่อ    
พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก  ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๔๔๒,๐๐๐ บาท   

๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. สายห้วยแข้-บ้านนางแพง  พฤษชาติ ระยะที่ ๒ บ้านดงเย็น     
หมู่ที่ ๑ ความยาว ๙๘ เมตร  วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพัก  ตามแบบแปลนของ อบต.ก าหนด  เป็นเงิน  ๑๒๘,๐๐๐ บาท   

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายเพชรจู – บ้านนายปรีดี  บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ ๒   
ยาว  ๑๓๕ เมตร กว้าง  ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๓๐๕,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าเป้า-ปากดง บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ ๒ ยาว  ๑๐๐ เมตร กว้าง  ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.  
ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๒๑๖,๐๐๐  บาท 

๕. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านนายทะนงศักดิ์  ป่าหวาย – ถนนบุญ – วัดศรีส าราญ  
(ต่อเนื่อง) บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ ๓ ยาว  ๑๓๙ เมตร กว้าง  ๑ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
 ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.ก าหนด 
เป็นเงิน  ๑๕๙,๐๐๐  บาท 

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนางลบ   แสนสุข ถึง ถนนวัดศรีส าราญ-เมืองไพร       
บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ ๓ ความยาว ๑๗๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมบ่อพัก 
จ านวน ๔ บ่อ พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร  
จ านวน ๖ ท่อน ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๔๒๕,๐๐๐ บาท   

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนางรุ่งนภา บูรณพล ถึง บ้านนายบัวทอง  บ้านดงสง่า     
หมู่ที่ ๔ ความยาว ๑๕ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน ๑ บ่อ       
พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๓๙,๐๐๐ บาท  

๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนายทองสา  บัวลี ถึงท่ีนานายสด  ค าสีลา บ้านดงสง่า 
หมู่ที่ ๔ ความยาว ๒๐๑ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน ๒ บ่อ พร้อม
ฝาปิดรางและบ่อพัก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑๘ ท่อน    ตามแบบแปลน
ของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๔๙๖,๐๐๐ บาท   

๙. โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสายป่าเป้า – ดงดารา บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๓๙๐ เมตร    
ถนนกว้าง ๑๐ เมตร  ผิดจราจรลูกรัง  ๘ เมตร  ปริมาณลูกรัง ๔๖๘ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.      
ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒๔ ท่อน   พร้อมเกรด บดทับ  เป็นเงิน  ๒๗๖,๐๐๐ บาท 

๑๐.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายข้างวัดประสิทธิธรรม บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ความยาว       
๔๙ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก 
ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด  เป็นเงิน  ๑๑๘,๐๐๐ บาท   

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดประสิทธิธรรมด้านทิศใต้  บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ ๕ ยาว  
๔๓ เมตร กว้าง  ๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๒๑๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๒๖,๐๐๐  บาท 
 

/๑๒ โครงการ ... 



-๑๔- 
 

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนางนารี  - บ้านนางกองศรี ระยะท่ี ๑ บ้านป่าเป้าน้อย 
หมู่ที่ ๖ ความยาว ๕๕ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดราง ตามแบบแปลน   
ของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๒๗,๐๐๐ บาท 

๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนางนารี  - บ้านนางกองศรี ระยะท่ี ๒ บ้านป่าเป้าน้อย 
หมู่ที่ ๖ ความยาว ๔๕ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดราง ตามแบบแปลน   
ของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๐๔,๐๐๐ บาท   

๑๔.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ ๗ 
ความยาว ๒๑๕ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดราง ตามแบบแปลนของ    
อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๔๙๘,๐๐๐ บาท   

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสมพงษ์ ถึง วัดป่าดอนกลอย (ต่อเนื่อง)  บ้านโนนชัยศิลป์  
หมู่ที่ ๗ ยาว  ๒๔ เมตร กว้าง  ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๕๒,๐๐๐  บาท 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโยธิน  แก้วมีพอ  ถึง เมรุบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้าทอง          
หมู่ที่ ๘ ยาว  ๑๗๖ เมตร กวา้ง  ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๙ ท่อน ตามแบบแปลน
ของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๓๘๖,๐๐๐  บาท 

๑๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายข้างบ้านนางลี  กุลพรม ถึง บ้านนายเกษม  ศรีผารินทร์    
บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ ๘ ความยาว ๕๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดราง     
ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๑๖,๐๐๐ บาท 
รวมเงินงบประมาณจ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔,๐๑๓,๐๐๐   บาท (สี่ล้านหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน )   

ระเบียบ  กฎหมายและข้อพิจารณา 
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ตามข้อ ๘๙  ,
หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๙  และหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๖๒๒  ลงวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเสนอโครงการมาเพ่ือโปรดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาอนุมัติ   
นายกฯ - ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม ๘,๗๒๓,๐๐๐ บาท ในการใช้จ่ายเงินสะสมตาม      

ข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข  ข้อ ๘๙ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ประธานสภาฯ -จากที่ผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุม โครงการต่างๆ ที่เสนอมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                      ของประชาชน โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 
ที่ประชุม - พิจารณาโครงการต่างๆ ร่วมกัน 
 

/ประธานสภาฯ ... 



-๑๕- 
ประธานสภาฯ - เมื่อทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
มติที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑๗ โครงการ  
    เป็นเงิน ๔,๐๑๓,๐๐๐ บาท โดยจะขออนุมัติทีละโครงการ และจะขอมติโดยการยกมือ   
    ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายห้วยแข้ - บ้านนางแพง  พฤษชาติ     
ระยะที่ ๑ บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ ความยาว ๑๘๗ เมตร  กวา้ง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร      
พร้อมบ่อพัก จ านวน ๒ บ่อ  พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก  ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด  
เป็นเงิน  ๔๔๒,๐๐๐ บาท   ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว  
ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่  ๒  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. สายห้วยแข้ – บ้านนางแพง  พฤษชาติ   

ระยะที่ ๒ บ้านดงเย็น  หมู่ที่ ๑ ความยาว ๙๘ เมตร  วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร 
จ านวน ๘๘ ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพัก  ตามแบบแปลนของ 
อบต.ก าหนด  เป็นเงิน  ๑๒๘,๐๐๐ บาท  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๓   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายเพชรจู – บ้านนายปรีดี  บ้านป่าเป้า  

หมู่ที่ ๒  ยาว  ๑๓๕ เมตร กวา้ง  ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร 
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด  เป็นเงิน  ๓๐๕,๐๐๐  
บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๔   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าเป้า-ปากดง บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ ๒ ยาว  ๑๐๐ 

เมตร กว้าง  ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๒๑๖,๐๐๐  บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๕   โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านนายทนงศักดิ์  ป่าหวาย – ถนนบุญ 

 – วัดศรีส าราญ  (ต่อเนื่อง) บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ ๓ ยาว  ๑๓๙ เมตร กว้าง  ๑ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๕๙,๐๐๐  บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๖   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนางลบ   แสนสุข ถึง ถนนวัดศรี

ส าราญ-เมืองไพร บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ ๓ ความยาว ๑๗๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ 
เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน ๔ บ่อ พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร จ านวน ๖ ท่อน    ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๔๒๕,๐๐๐ บาท  ท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
/ประธาน... 



-๑๖- 
 
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๗  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนางรุ่งนภา บูรณพล  ถึง บ้าน 

นายบัวทอง  บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔ ความยาว ๑๕ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร      
พร้อมบ่อพัก จ านวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด         
เป็นเงิน  ๓๙,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้จ่ ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว               
ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๘  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. สายบ้านนายทองสา  บัวลี  ถึงท่ีนานายสด     

ค าสีลา บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔  ความยาว  ๒๐๑  เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร       
พร้อมบ่อพัก จ านวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๑๘ ท่อน    ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๔๙๖,๐๐๐ บาท            
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๙ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรังสายป่าเป้า – ดงดารา บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ ๕ 

ระยะทาง ๓๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๑๐ เมตร  ผิดจราจรลูกรงั  ๘ เมตร  ปริมาณลูกรัง ๔๖๘ ลบ.ม. 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒๔ ท่อน   พร้อมเกรด บดทับ  เป็นเงิน  
๒๗๖,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายข้างวัดประสิทธิธรรม บ้านดงสวรรค์  

หมู่ที่ ๕ ความยาว ๔๙ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน ๑ บ่อ 
พร้อมฝาปิดรางและบ่อพัก ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๑๘,๐๐๐ บาท  ท่านใด
เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดประสิทธิธรรมด้านทิศใต้  บ้านดงสวรรค์  

หมู่ที ่๕ ยาว ๔๓ เมตร กว้าง  ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๒๖,๐๐๐  บาท  

                    ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนางนารี  - บ้านนางกองศรี      

ระยะที่ ๑ บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ ๖ ความยาว ๕๕ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร     
พร้อมฝาปิดราง ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน ๑๒๗,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบ  
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านนางนารี  - บ้านนางกองศรี  

ระยะที่ ๒ บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ ๖ ความยาว ๔๕ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  
พร้อมฝาปิดราง ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๐๔,๐๐๐ บาท  ท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
 

/ประธานสภาฯ... 



-๑๗- 
 
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๔   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายบ้านโนนชัยศิลป์-บ้านเมืองไพร บ้าน

โนนชัยศิลป์ หมู่ที่ ๗ ความยาว ๒๑๕ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดราง 
ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๔๙๘,๐๐๐ บาท  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสมพงษ์ ถึง วัดป่าดอนกลอย 

(ต่อเนื่อง)  บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่ ๗ ยาว  ๒๔ เมตร กว้าง  ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
กว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  
๕๒,๐๐๐  บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโยธิน  แก้วมีพอ  ถึง เมรุบ้านป่าเป้า 

บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ ๘ ยาว  ๑๗๖ เมตร กว้าง  ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง      
๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีต  ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร 
จ านวน ๙ ท่อน  ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๓๘๖,๐๐๐  บาท ท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๗  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  สายข้างบ้านนางลี  กุลพรม  

ถึง บ้านนายเกษม  ศรีผารินทร์ บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ ๘ ความยาว ๕๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร             
ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดราง ตามแบบแปลนของ อบต. ก าหนด เป็นเงิน  ๑๑๖,๐๐๐ บาท 
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน  มีมติอนุมัติ ๑๕ เสียง   
ประธานสภาฯ สรุป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  

จ านวน ๑๗ โครงการ รวมเงินงบประมาณจ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔,๐๑๓,๐๐๐  บาท   
(สี่ล้านหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน )  ขอเชิญท่านนายกฯ  

นายกฯ            - ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นความส าคัญ    
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อยประชาชน เมื่อท่านสมาชิกได้อนุมัติโครงการต่างๆ 
แล้ว ทางฝ่ายบริหารก็จะเร่งด าเนินการ ให้เร็วที่สุด 

    

ระเบียบวาระท่ี ๔     วาระอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม เชิญท่านขวัญเมือง 
ส.อบต.ขวัญเมือง - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากฝากถามถึงท่านนายก  
 ๑. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าดับหลายวันแล้วไม่เห็นช่างออกไปซ่อม ทั้งที่แจ้งไปนานแล้ว 
 ๒. เรื่องขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ผมขอให้คณะผู้บริหารประสานให้ด้วย 
นายกฯ - ตอบท่าน ส.อบต.ขวัญเมือง เรื่องไฟฟ้าดับติดต่อกันหลายวันพอดีตรงกับวันหยุด  ส่วนเรื่องขยาย

เขตไฟฟ้าแรงต่ าทางผู้บริหารจะประสานให้ 
 
 

/รองประธานสภาฯ... 
 



-๑๘- 
 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธาน ดิฉันมีเรื่องอยากซักถาม เรื่องไฟฟ้าทาง อบต.เราได้จ่ายเงินไปแล้ว เมื่อไหร่

เขาจะด าเนินการ  ขอคณะบริหารติดตามให้ด้วย  อีกเรื่อง  หจก. ยังไม่มาด าเนินการถ้าประกัน
สัญญายังอยู่แล้วเมื่อไหร่จะมาด าเนินการ เรื่องซ่อมแซมถนนหินลูกรังไปถึงไหนแล้ว 

นายกฯ - ขอตอบค าถามท่านรองประธานสภาฯ เรื่อง หจก. เงินประกันสัญญายังไม่หมด ถ้าไม่มาท าให้เรา   
ก็ไม่ได้เงินประกันสัญญาคืน  ส่วนงบซ่อมแซมถนนลูกรังท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว  ส่วนเรื่องไฟฟ้า  
คณะผู้บริหารจะด าเนินการ 

ส.อบต.พลเวียง - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก เรื่องถนนลาดยางสี่แยกป่าเป้าไปถึงไหนแล้ว 
นายกฯ - ตอบท่านพลเวียง  เรื่องถนนลาดยางสี่แยกป่าเป้า ถ้าจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าต้องแล้ว

เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นี ้
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายก 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน  ผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๕๐  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 


