
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ 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. หมู่ที๒่ สุพัฒน์ พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชต ิ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ วาสนา  แสนโชต ิ  
๘ นายพลเวียง ค าสีลา ส.อบต. หมู่ที๔่ 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. หมู่ที๖่ อุทัย จันทวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
๑๔ นายทองฤทธิ์ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ทองฤทธิ์ คตสังหาร  
๑๕ นายอดุล  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อดุล  ไชยค าจันทร์  
๑๖ นางหนูพิน  นามดี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ /

เลขานุการสภาฯ 
หนูพิน นามดี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายสุเมธ  แพงวงษ์ รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
๔ นายประสงค์  ดิศเจริญ เลขานุการนายก อบต. ประสงค์  ดิศเจริญ  
๕ นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  
๖ นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
 
 

/เริ่มประชุม... 
 



 
-๒- 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  น.   ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธารสภาฯ    ๑.๑. ต้องขออภัยในความล่าช้าของการส่งเอกสาร ให้กับท่านสมาชิก  

๑.๒ ขอบคุณผู้บริหาร ที่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างของหมู่ที่ ๗ 
ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น น าเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ต่อที่ประชุม 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ โครงการ 
นายก อบต.ดงเย็น   ฝึกอบรม  จ านวน ๔ โครงการ  หากท่านใดสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน    
                                 ขอให้แจ้ง   รายชื่อภายใน ๑ -๒ วันนี้  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมให้แจ้งรายชื่อที่รองประธานสภาฯ เพื่อที่รองประธาน

จะได้ประสานกับนักทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งรายชื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  
                                    ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
มตทิี่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  กระทู้ถาม  

……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอขึ้นใหม่ 
ประธานสภาฯ ๕.๑ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
- ผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ให้สภาฯ พิจารณา จ านวน ๓ โครงการ  ดังนั้น จึงขอให้เชิญผู้บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  
นายก อบต.ดงเย็น    เนื่องจากประชาชน ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ าได้

หากไม่ได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพ้ืนที่ ประชาชนที่สัญจร   
ไป- มา  ซึ่งบริเวณดังกล่าว เป็นสถานที่หน้าส่วนราชการ คือ หน้า รพ.สต.ดงเย็น หน้า
โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ เป็นพ้ืนที่รองรับน้ า จากหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ และ    
หมู่ที่ ๕   

/ทางผู้บริหาร... 



-๓- 
ทางผู้บริหารจึงได้ ลงพ้ืนที่  ประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับ ประชาชนในพ้ืนที่             
ทั้ง ๓ หมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงน าไปสู่การพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  และพิจารณา
บริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนที่ และน าไปสู่การพิจารณา
โครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงน ามาซึ่ง 
การเสนอขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ มีการลดปริมาณงาน ปริมาณเงิน จ านวน    
๓ โครงการ   ในส่วนของรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่จะขออนุมัติ ผมขอมอบหมายให้
หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียด  

หัวหน้าส านักปลัด -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  วันนี้เป็น
วาระผู้บริหาร เสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 
และขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
เพ่ือบริหารงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพ้ืนที่น้ าท่วมขัง 
ตอนนี้จะน าเสนอในประเด็นแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ โดยขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๓ โครงการ 
 เรื่องเดิม 

 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็นสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๓ /๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น 
ข้อเท็จจริง  เนื่องจาก แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  มีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในรายละเอียด  ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  ดังมี
รายละเอียดโครงการคือ 
โครงการที่  ๑   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเกสร      
บุญเพลิง  ถึง บ้านนางเจน หมู่ที่ ๑ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
เดิม  ตั้งไว้ ๔๕๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าบ้านนางเกสร  บุญเพลิง  ถึงบ้านนางเจน  หมู่ที่ ๑ ต าบลดงเย็น อ าเภอ   
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง ๒๑๐ เมตร  ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร    
ไหล่ทางกว้าง ๐.๕ เมตร  พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ       
อบต.ดงเย็นก าหนด 
 
 
 
 

/ขอเปลี่ยนแปลง... 
-๔- 



 
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเกสร  บุญเพลิง  ถึง       
บ้านนางเจน  หมู่ที่ ๑ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ตั้งไว้ ๒๕๗,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนาง
เกสร  บุญเพลิง  ถึงบ้านนางเจน  หมู่ที่ ๑ ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง   
จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง ๑๒๐ เมตร  ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางกว้าง ๐.๕ เมตร  พ้ืนที่  คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ       
อบต. ดงเย็นก าหนด (รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔ ปร. ๕) 
โครงการที่  ๒   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน       
นางสุนันทา ถึง บ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
เดิม  ตั้งไว้ ๕๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางสุนันทา  ถึง บ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเย็น 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง ๒๒๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร 
พร้อมฝาปิดราง  บ่อพัก คสล. จ านวน ๑ บ่อพร้อมฝาปิดบ่อพัก  ตามแบบแปลนของ อบต.
ดงเย็นก าหนด 
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางสุนันทา  ถึง บ้าน
นายสมพงษ์  หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
บ้านนางสุนันทา ถึง บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง ๒๑๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดราง  บ่อพัก คสล. 
จ านวน ๑ บ่อพร้อมฝาปิดบ่อพัก  ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด (รายละเอียด
ตามเอกสาร ปร.๔ ปร. ๕) 
โครงการที่  ๓   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี 
เดิม ตั้งไว้  ๕๓๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบล
ดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง ๒๓๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร          
ลึก ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดราง  ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด 
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล   
ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 
๔๔๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบลดงเย็น อ าเภอ
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   

/จึงขอให้สภาฯ... 
-๕- 

 
ระยะทาง ๑๙๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดราง ตามแบบ
แปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด (รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔ ปร. ๕) 



- เพ่ือให้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙   
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนี้  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  -ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้สภาฯ ได้เข้าใจ ส าหรับการ
พิจารณาเราจะพิจารณาเป็นรายโครงการ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน ถึง
เหตุผล ความจ าเป็น ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในแต่ล่ะโครงการ ขอเชิญท่านสมาชิกได้
ซักถามเพ่ือความเข้าใจ เริ่มที่โครงการที่ ๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเชิญ
ครับ  เชิญ นางหนูพิน นามดี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 

นางหนูพิน นามดี   - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันอยากจะสอบถาม
ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๑ ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่  ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โดยตัดลด
ปริมาณงาน ปริมาณเงิน จากโครงการก่อสร้างดังกล่าว  เพ่ือบริหารงบประมาณไปแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑  
แล้วจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ และอยากซักถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

นายสุนัท์  หัสดร เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผมนายสุนันท์  หัสดร ส.อบต. หมู่ที่ ๑  
 ส าหรับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ในโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น หมู่ที่  ๑ และประชาชนในพ้ืนที่ คงไม่ติดขัดใดๆ ได้ประชุม
ประชาคมกันแล้ว และสิ่งที่ทาง หมู่ที่ ๑ เสนอให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ จุดที่ต้องได้รับการแก้ไข น้ าท่วมขัง เป็นจุดต่ าสุดของหมู่ที่ ๑ เวลาฝนตก
น้ าจะไหล มาจาก หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕   มารวมกันที่จุดนี้ เมื่อน้ าไหลลงสู่ที่ต่ า ระบบ
การระบายน้ าไม่ดีพอ ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ผู้บริหาร ส.อบต. และประชาชน ได้ประชุม
ประชาคมร่วมกัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะบริเวณนั้นมีสถานที่ราชการ       
คือ รพ.สต. โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์  มีตลาดชุมชน ที่ให้บริการประชาชน  
และถนนเส้นนี้เป็นถนนบุญ ของทั้งสามหมู่บ้าน สิ่งที่เราต้องท าเร่งด่วน มี ๔ จุด ดังนี้  

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางลาวัลย์  ค าสีลา เชื่อมราง
เดิม หน้าโรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์  หมู่ที่ ๔  

๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายเกิ่ง  แมดสถาน    
ถึงห้วยสงคราม หมู่ที่ ๑ 

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง  สายมุมตลาด            
ทิศตะวันออกเชื่อมรางเดิม ข้างบ้านนายสุนันท์  หัสดร หมู่ที่ ๑ 

/๔. โครงการ... 
 

-๖- 
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง  สายบ้านนางบัวถัน ปาน
เชี่ยวชาญ  ถึงบ้านนายสุพัฒน์  เย็นรัตน์  หมู่ที่ ๑ 
เพ่ือบังคับน้ าให้ลงห้วยสงคราม สิ่งที่หมู่ที่ ๑ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาในครั้งนี้ ได้น าไปสู่
ผลกระทบด้านงบประมาณของหมู่บ้าน อ่ืนๆ  ไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๓ ปัญหามัน
เกิดขึ้นเกินก าลังของหมู่ที่ ๑ จะแก้ไขได้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร  และท่านสมาชิกที่ให้โอกาส
แก่หมู่ที่ ๑ ในการตระหนักและแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ร่วมกัน ในโอกาสต่อไป หากหมู่บ้านอ่ืนๆ 



มีปัญหา หมู่ที่ ๑ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ หมู่บ้านอ่ืนๆ ในต าบลดงเย็นของเราต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ - ท่านสุนันท์ฯ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ก็ได้ชี้แจงเหตุผล ต่อที่ประชุมสภาแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านได้
พิจารณาไตร่ตรองร่วมกัน  

ที่ประชุม - พิจารณาร่วมกัน 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบ

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเกสร บุญเพลิง  ถึง บ้านนางเจน หมู่ที่ ๑ ต าบลดงเย็น  
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
เดิม  ตั้งไว้ ๔๕๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าบ้านนางเกสร  บุญเพลิง  ถึงบ้านนางเจน  หมู่ที่ ๑ ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง ๒๑๐ เมตร  ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง 
๐.๕ เมตร  พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.  
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเกสร  บุญเพลิง  ถึง บ้านนาง
เจน  ปาลา  หมู่ที่ ๑ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ตั้งไว้ ๒๕๗,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเกสร  
บุญเพลิง  ถึงบ้านนางเจน  หมู่ที่ ๑ ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง 
๑๒๐ เมตร  ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕ เมตร  พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๔๘๐ ตร.ม.  ตามที่ผู้บริหารเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  โครงการที่ ๑ 
 ตามที่ผู้บริหารเสนอ  จ านวน ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 
ประธานสภาฯ ล าดับต่อไป  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา โครงการที่  ๒    

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน  นางสุนันทา  ถึง บ้านนาย
สมพงษ์  หมู่ที่ ๓  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
-มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือซักถาม ผู้บริหารในโครงการที่ ๒  ขอเชิญรองประธานสภาฯ  

รองประธานสภาฯ    - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันอยากอภิปราย  
เกี่ยวกับ โครงการของหมู่ที่ ๓ ที่จะขอเปลี่ยนแปลง จากเอกสารลดงบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 
ระยะทาง จาก ๒๒๐ บาท เท่าเดิม ดิฉันดูแล้ว ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงของ หมู่ที่ ๓  

หัวหน้าส านักปลัด     -ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกท่ีเคารพ ตามท่ีท่านรองประธานสภาฯ ได้กล่าวไป ผมขอ 
    แก้ไขตัวเลขใหม่ ตามแบบ ปร. ๔ ปร.๕ ตัวใหม่ ดังนี้ จากเดิมงบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ บาท     
    ระยะทาง ๒๒๐ เมตร  เปลี่ยนแปลงเป็น งบประมาณ ๔๔๙๐,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๒๑๐ บาท 

/ ประธานสภาฯ... 
 

-๗- 
ประธานสภาฯ   - ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด ที่ได้ชี้แจง แก้ไขตัวเลขท่ีถูกต้องใหม่ เดิมงบประมาณ 

๕๑๕,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๒๒๐ เมตร  เปลี่ยนแปลงเป็น งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐ บาท 
ระยะทาง ๒๑๐ บาท ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่วมกัน 

ที่ประชุม - พิจารณารายละเอียดของโครงการ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านไดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม โดยการยกมือ 



 ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณ โครงการที่  ๒   โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน นางสุนันทา ถึง บ้านนายสมพงษ์         
หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
เดิม  ตั้งไว้ ๕๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางสุนันทา  ถึง บ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเย็น 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง ๒๒๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร 
พร้อมฝาปิดราง  บ่อพัก คสล. จ านวน ๑ บ่อพร้อมฝาปิดบ่อพัก  ตามแบบแปลนของ อบต.
ดงเย็นก าหนด 
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางสุนันทา  ถึง บ้าน
นายสมพงษ์  หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
บ้านนางสุนันทา ถึง บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง ๒๑๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดราง บ่อพัก คสล. 
จ านวน ๑ บ่อพร้อมฝาปิดบ่อพัก  ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด ตามที่ผู้บริหาร
เสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ   โครงการที่ ๒  
ตามที่ผู้บริหารเสนอ  จ านวน ๑๔ เสียง  งดออกเสียง ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ  -ล าดับต่อไป  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา โครงการที่  ๓   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบล
ดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ส าหรับโครงการที่ ๓ เดิมตั้งงบประมาณไว้ 
๕๓๙,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๒๓๐ เมตร เปลี่ยนแปลงปริมาณเงินลดลง เหลือ ๔๔๐,๐๐๐ 
บาท เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ระยะทางลดลง เหลือ ๑๙๐ เมตร  
ขอให้ทุกท่าน ได้ดูจากเอกสาร มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม หรือไม่ ขอเชิญ
นายกฯ ได้ชี้แจง 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  
นายก อบต.ดงเย็น    เหตุผลความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน    

ปริมาณเงิน เพ่ือจะได้น าเงินงบประมาณ ไปแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น  เมื่อได้
รับทราบปัญหา ก็ต้องแก้ไขปัญหา ตามที่ ส.อบต.สุนันท์ ได้ชี้แจงไปในเบื้องต้นแล้ว ผมได้
เชิญผู้น าทั้ง ๓ หมู่บ้าน มาหารือ ในปัญหาที่เกิดข้ึน 
         /๑. ปัญหา... 
 

-๘- 
  ๑. ปัญหาในฤดูฝน น้ าไหลมาจากทั้งสามหมู่บ้าน จะไหลมารวมกันที่หน้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเย็น 
 ๒. รางระบายน้ าเดิม ที่ท าขึ้น ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงกับนางลาวัลย์ ค าสีลา และได้รับ

หนังสือแจ้งจากนางลาวัลย์ฯ ว่าจะขอปิดทางน้ า จึงได้หารือร่วมกัน กับ หมู่ที่ ๑,๔,๕     
เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน ปริมาณเงิน ของโครงการของหมู่ที่ 
๔ โครงการของหมู่ที่ ๔ ก็มีความจ าเป็น แต่ความจ าเป็นหน้า รพ.สต.ดงเย็น เป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วน จึงได้ท าประชาคมร่วมกันทั้ง ๓ หมู่บ้าน เพ่ือขอตัดลดงบประมาณ เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เราไม่ได้ทอดทิ้ง
โครงการต่างๆ เพียงแต่ตัดทอนบางโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ก็อยู่ในความ



ดูแลความรับผิดชอบของ อบต.ดงเย็น ปัญหามีไว้แค่ขอแค่ให้เรามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมาย
เดียวกัน ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณท่านผู้บริหาร มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ - ดิฉัน นางรุ่งนภา บูรณะพล ส.อบต .หมู่ที่ ๔ ในฐานะตัวแทนของหมู่ที่ ๔ ขอบคุณทุกท่าน 

สาเหตุ คือ ความเดือดร้อนของหมู่ที่ ๔ หน้าบ้านนางลาวัลย์ ค าสีลา ในระยะ ๔ ปี เส้นทาง
นี้  หมู่ที่  ๔ มีความคิดวางแผนที่จะด าเนินการอยู่แล้ว แต่ เนื่องจากต้องรอหมู่ที่  ๑            
ได้ด าเนินการเพราะหมู่ที่ ๑ เป็นจุดรองรับน้ าที่ไหลมารวมกัน  ดิฉันเองก็ไม่ขัดข้อง ส าหรับ
โครงการเส้นทางสายบ้านดิฉันก็ไม่มีปัญหา ดิฉันอยากฝาก ในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีต่อไป ถ้ามันเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ก็อยากจะให้ทุก
หมู่บ้าน ได้พิจารณาโครงการนั้นๆ เข้าสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ฝากส าหรับ หมู่ที่  ๑ พ้ืนที่ต่ าสุดรองรับน้ าจาก หมู่ที่  ๔ และ ๕ เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องมา
แก้ปัญหาเหมือนปีนี้   ฝากเ พ่ือนทุกหมู่บ้านไว้ด้วย ในการเสนอข้อมูลโครงการ              
เพ่ือจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดิฉันขอฝากไว้เพียงเท่านี้ 

นายสุนันท์ฯ -ครับ ตามที่รองประธานสภาฯ ได้กล่าวไปแล้วนั้น ในการด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมประชาคมมีการพูดคุยกันดี แต่ในการประชุมประชาคมมีแค่กรรมการหมู่บ้าน ผู้น า
เท่านั้น การมาประชุมร่วมกันมีประชาชนร่วมกันพิจารณาโครงการ  การประชาคมเรา
เคารพเสียงส่วนมาก โครงการจ าเป็นก็อาจไม่ได้รับการแก้ไข ผมอยู่มา ๙ ปี ผมรู้ปัญหา   
เมื่อมีปัญหามันก็ต้องแก้ไข ในการแก้ไขผมเองก็ไม่อยากให้กระทบกับหมู่บ้านอ่ืนๆ ถ้าผมได้
มีโอกาสเข้ามาท าหน้าที่ตรงนี้อีก ก็จะพยายามท าหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน ครับ 

ประธานสภาฯ -เราก็ได้มีการอภิปรายกันมามากพอสมควร ยังมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม - ไม่มี  
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม โดยการยกมือ 

ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณ โครงการที่  ๓  โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีต เสริม เหล็กสายข้ างบ้ านนางรุ่ งนภา  บู รณ ะพล ถึ ง               
บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
 

 
 

/เดิม ตั้งไว้.... 
 

-๙- 
เดิม ตั้งไว้  ๕๓๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบล
ดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง ๒๓๐ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร          
ลึก ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดราง  ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด 
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล    
ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 
๔๔๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม



เหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ ต าบลดงเย็น อ าเภอ
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ตามที่ผู้บริหารเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ โครงการที่ ๓   
ตามที่ผู้บริหารเสนอ  จ านวน ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 

ประธานสภาฯ  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ก็ผ่านไป สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณา
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าท่ีดิน  
และสิ่งก่อสร้าง จ านวนทั้ง ๓ โครงการ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ ๕.๒  ผมขอพักการประชุม 
๑๐ นาที ขอให้ทุกคนมาพร้อมกันในที่ประชุมแห่งนี้ ในเวลา ๑๐.๔๐ น.  

----พักรับประทานอาหาร  หลังจากนั้นให้มาพร้อมกันในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
ประธานสภาฯ  - หลังจากท่ีพักพักรับประทานอาหาร  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เราก็จะด าเนินการประชุม 

ต่อไป 
 ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  
-ตามท่ีสภา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว ในวาระที่ ๕.๒ ผู้บริหารได้เสนอญัตติ ให้สภาพิจารณาโอน
งบประมาณเพ่ือไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๔ โครงการ ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงใน
รายละเอียดต่อสภาฯ  

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  
นายก อบต.ดงเย็น    ในรายละเอียดโครงการต่างๆ ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ในญัตติที่สอง          

ที่ผู้บริหารเสนอต่อสภาฯ สืบเนื่องจากปัญหาน้ าท่วมขัง ในพ้ืนที่ เป็นโครงการเร่งด่วน ที่ทาง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายและชี้แจงเหตุผลในวาระที่ ๕.๑ นั้น ก็น ามาสู่การ       
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

- ซึ่งผู้คณะผู้บริหารเล็งเห็นว่า หากไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชนโดยรวม  จึงเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา  

 

/และเพ่ือให้... 

 

-๑๐- 

และเพ่ือให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นสามารถใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๔ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าบ้านนางลาวัลย์  ค าสีลา ถึงบ่อพัก
มุม ร.ร.ชุมชนดงเย็น หมู่ที่ ๔  ตั้งไว้  ๓๒๗,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าบ้านนางลาวัลย์  ค าสีลา  ถึงบ่อ



พักมุม ร.ร. ชุมชนดงเย็น หมู่ที่ ๔   ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง  
๑๑๖  เมตร  กว้าง  ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า  ตามแบบแปลน
ของ อบต.ดงเย็น ก าหนด (รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕)  (ปรากฏใน ข้อ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกบ้านนายเกิ่ง  แมดสถาน ถึง 
ห้วยสงคราม  หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้  ๒๗๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกบ้านนายเกิ่ง  แมดสถาน ถึง ห้วยสงคราม  หมู่ที่ ๑ 
ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงขนาด ๔ เมตร  
จ านวน  ๑๘๐ ท่อน  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพัก     
ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนด (รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕)  (ปรากฏใน ข้อ ๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายมุมตลาดด้านทิศตะวันออก
เชื่อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์  หัสดร  หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้  ๙๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สายมุมตลาดด้าน
ทิศตะวันออกเชื่อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์  หัสดร  หมู่ที่ ๑  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง  ๒๓ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ า  ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนด (รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕)  (ปรากฏ
ใน ข้อ ๓  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒ )    
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง  สายบ้านนางบัวถัน           
ปานเชี่ยวชาญ ถึง บ้านนายสุพัฒน์ เย็นรัตน์  หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้  ๕๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง  สายนางบัวถัน  
ปานเชี่ยวชาญ ถึง นายสุพัฒน์ เย็นรัตน์  หมู่ที่ ๑  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
ระยะทาง  ๒๒ เมตร  กว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๕๘ เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า  ตาม
แบบแปลนของ อบต.  ดงเย็น ก าหนด (รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕)  (ปรากฏใน ข้อ ๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 

/ข้อพิจารณา 
 
 

-๑๑- 
ข้อพิจารณา  แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   
จึงขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
จ านวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐ บาท  
- ขอโอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน ๓๑๔,๐๐๐  บาท  
ขอโอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบ ๘ ตัว จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 



ขอโอนลด แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๓๔๓,๐๐๐ บาท 
มีรายละเอียดดังนี้  
๑. ตั้งใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหน้าบ้านนางลาวัลย์   ค าสี ลา  ถึงบ่อพักมุม ร .ร .ชุมชนดงเย็น หมู่ที่  ๔                 
ตั้งไว้  ๓๒๗,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านนางเกสร  บุญเพลิง  ถึง บ้านนางเจน  หมู่ที่ ๑  จ านวน  ๑๙๙,๐๐๐ บาท     
ขอโอนลด แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๑๒๘,๐๐๐ บาท 
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม 

๒. ตั้งใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกบ้านนายเกิ่ง  แมดสถาน  ถึง  ห้วยสงคราม หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้  ๒๗๑,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน          
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล  ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ จ านวน  
๙๙,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๑๗๒,๐๐๐ บาท 
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม 

๓. ตั้งใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กระบบแรงดึง  สายมุมตลาดด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์ หัสดร  
หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้  ๙๘,๐๐๐ บาท   

 

/ขอโอนลด... 

-๑๒- 

ขอโอนลด    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบ ๘ ตัว 
จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน  ๘,๐๐๐ บาท   
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม 

๔. ตั้งใหม ่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม



เหล็ก  ระบบแรงดึง  สายนางบัวถัน  ปานเชี่ยวชาญ  ถึง นายสุพัฒน์  เย็นรัตน์  หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้  
๕๑,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางสุนันทา ถึง นายสมพงษ์  หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๓๕,๐๐๐ บาท 
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม 
- เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย  เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๗  จึงเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณา ขอน าเรียนต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา        
ในรายละเอียดในแต่ละโครงการ โดยเราจะพิจารณาไปที่ล่ะโครงการ โดยจะเริ่มจากโครงการที่ ๑         
มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี   
ประธานสภาฯ -  หากไม่มีผู้ใดซักถาม ผมจะขอมติ โดยการยกมือ  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย    
                      ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการที่ ๑   

ตั้งใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหน้าบ้านนางลาวัลย์   ค าสี ลา  ถึงบ่อพักมุม ร .ร .ชุมชนดงเย็น หมู่ที่  ๔                 
ตั้งไว้  ๓๒๗,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านนางเกสร  บุญเพลิง  ถึง บ้านนางเจน  หมู่ที่ ๑  จ านวน  ๑๙๙,๐๐๐ บาท     
ขอโอนลด แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๑๒๘,๐๐๐ บาท 
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการที่ ๑ 
ตามที่ผู้บริหารเสนอ  จ านวน ๑๔  เสียง  งดออกเสียง ๒  เสียง 

 

/รองประธานสภาฯ... 

-๑๓- 

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนายเกิ่ง  แมดสถาน  ถึง  ห้วยสงคราม หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้  
๒๗๑ ,๐๐๐  บ าท   เ อกส ารอยู่ ใ น มื อทุ กท่ าน  มี ท่ า น ใดจะซั กถ าม  เ ชิญครั บ                   
เชิญรองประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ - ส าหรับโครงการที่สอง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก
บ้านนายเกิ่ง  แมดสถาน  ถึง  ห้วยสงคราม หมู่ที่ ๑ การว่างท่อระบายน้ าลงล าห้วย
สงคราม ในรายละเอียดการก่อสร้าง เรามีการท าพนังกันดิน ป้องกันดินทรุดหรือไม่  

ประธานสภาฯ -เชิญผู้บริหาร ได้ชี้แจง 



นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  
นายก อบต.ดงเย็น      - ดูรายละเอียดจาก ปร.๔ ปร. ๕ มีท่อระบายน้ า มีบ่อพัก ๒๐ บ่อ มีฝาบ่อจ านวน ๔๐ ฝา 

ให้เลขานุการนายก ไปเชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง มาชี้แจงรายละเอียด ขอให้ทุกท่านดูใน
รายละเอียด ปร. ๔ ปร. ๕  

รองประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีดิฉันเป็นห่วง กลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมาอีก 
นายพลเวียงฯ  - ถ้าเราดูจากหน้าสุดท้าย ล าดับที่ ๗ งานดาดคอนกรีตคอสะพาน  
เลขานุการนายก - ท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ผมได้ไปเชิญ ผอ.กองช่าง ท่านได้แจ้งว่า ท่านไม่มี

แบบแปลนต้องรอหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รายละเอียดเอกสารหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างได้ส่งเอกสาร
ต่างๆ ให้กับท่านผู้บริหาร  

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  ท่านสมาชิกทุกท่าน ขอให้ดูรายละเอียด ที่ข้อ ๗ งานดาดคอนกรีตคอสะพาน  
นายก อบต.ดงเย็น            ผมจะประสานกับหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างอีกครั้ง การจะด าเนินการโครงการเราต้องจัดท าให้ดี 

ที่สุดครับ ส าหรับส่วนนี้ คงไม่มีปัญหาอะไร  
ประธานสภาฯ  -เชิญ ส.อบต.บุญมาฯ  
นายบุญมาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก ที่เคารพ ผมนายบุญมา เยาวะศรี    
                          ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เกี่ยวกับโครงการหมู่ที่ ๒  ตามแบบรายการ ปร. ๔ ปร. ๕ เราก็ไม่สันทัดใน   
                         รายละเอียดของงานช่าง ในรายการ ขอให้ดู ล าดับที่ ท่อ คสล. อัดแรง ๔ ม. คืออะไร               
                        บ่อพัก ๒๐ บ่อ ฝาปิดบ่อพัก ๔๐ ฝา ตามรายละเอียดผมยังไม่เข้าใจ ขอให้ชี้แจงเพ่ือความ 
                         กระจ่างด้วยครับ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  ท่านสมาชิกทุกท่าน จากรายละเอียดบ่อพัก ๒๐ บ่อ ๔๐ ฝา ๑ บ่อพักต่อ ๒ ฝา  
นายก อบต.ดงเย็น            ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ผมจะขอมติ โดยการยกมือ  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการที่ ๒  
ตั้งใหม ่แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกบ้านนายเกิ่ง  แมดสถาน  ถึง  ห้วยสงคราม หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้  ๒๗๑,๐๐๐ บาท   
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
-๑๔- 

ขอโอนลด    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน          
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล  ถึง บ้านนายบัวทอง หมู่ที่ ๔ จ านวน  
๙๙,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๑๗๒,๐๐๐ บาท 
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการที่ ๒  



ตามที่ผู้บริหารเสนอ  จ านวน ๑๔  เสียง งดออกเสียง  ๒  เสียง 
ประธานสภาฯ ล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา  โครงการที่ ๓  ตามที่ผู้บริหารเสนอ  ตั้งใหม่ แผนงาน

เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง  สายมุม
ตลาดด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์ หัสดร  หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้  ๙๘,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซือ้กล้องวงจรปิดแบบ ๘ ตัว จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน  ๘,๐๐๐ บาท    
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม 

 -ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม เชิญครับ เชิญ ท่านทองฤทธิ์ฯ 
นายทองฤทธิ์ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผมนายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 

ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับรางระบายน้ า ระบบแรงดึง มันคืออะไร  
นายสุนันท์ฯ - ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ระบบแรงดึง เป็นกระบวนการก่อสร้างรางระบายน้ า ของโรงงานที่

ผลิต จะมีการใส่เหล็กยึดราง แล้วตัดเป็นท่อนๆ เป็นกระบวนการผลิต รางจะเป็นรางระบบแรงดึง 
ครับ 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  ระบบแรงดึงเป็นภาษาทางช่าง ผมได้วิเคราะห์กับหนัวหน้าฝ่ายก่อสร้างแล้วว่า   
นายก อบต.ดงเย็น            การท ารางระบายน้ าสายนี้ ฝาปิดรางจะเท่ากับพ้ืนผิวถนนเดิม ฝารางจะเป็นเหล็กตลอดแนว  

ให้น้ าสามารถไหลลงที่รางได้สะดวก 
รองประธานสภาฯ  - ดิฉันขอสอบถามค่ะ ตรงเวลาที่จะท าการก่อสร้าง จะมีการตัดถนน และถนนบริเวณนั้น  

     เป็นสี่แยก รางลึกขนาดไหน รางระบายน้ าทางด้านตลาดชุมชนมันต่ า ฝั่งทางบ้าน นายสุนันท์ฯ  
     พ้ืนที่จะสูง ดิฉันเกรงว่าน้ าจะเอ่อขึ้น ถ้าหากรางระบายน้ าเท่าระดับรางทั่วไปมันลึก น้ ามันจะ   
     ไหลไหม  

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  ปัญหาที่รองประธานสภาฯ ได้กล่าวนั้น ผมและหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างได้ศึกษาวิเคราะห์   
นายก อบต.ดงเย็น            มาแล้ว วิธีแก้ไขจะเทซีแพ็คลงก่อน น้ าจะไหลจากทางทิศตะวันออกลงไปทางบ้านนายสุนันท์  
                             เราจะแก้ไขด้านล่าง จะไม่ให้มีปัญหาแน่นอน  
นายพลเวียงฯ        - ถ้าเราดูจากเอกสาร ปร. ๔  ต้องมีการเทคอนกรีตหยาบ 
รองประธานสภาฯ      - ในประเด็นการใส่ฝารางระบายน้ า เป็นฝาจะเป็นตะแกรงเหล็กตลอดแนวถนน ที่ผ่านมายังไม่ 

เป็นพื้นที่ไหนต้องตัดถนนแล้วใส่ฝารางเป็นตะแกรง ดิฉันเกรงว่า การใส่ฝารางเป็นตะแกรง    
มันอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นตลาดชุมชน ประชาชนใช้จักรยายเยอะมาก    
และอีกอย่างการตัดถนน จะต้องขออนุญาตทางหลวงชนบทสกลนครหรือไม่  

/นายก... 
 

-๑๕- 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  การตัดถนนสายนี้ ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล   
นายก อบต.ดงเย็น            ดงเย็น การท าตะแกรงเหล็ก หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างได้ศึกษารายละเอียดมาแล้ว ถึงได้มา 

        ด าเนินการประมาณการราคาและออกแบบ  
ประธานสภาฯ - จากที่ได้มีการอภิปราย มีการซักถามกันมามากพอสมควร  ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ร่วมกัน มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -พิจารณาร่วมกัน และไม่มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ผมจะขอมติ โดยการยกมือ  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการที่ ๓  ตั้งใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง



สาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง            
สายมุมตลาดด้านทิศตะวันออก เชื่ อมต่อรางเดิมข้างบ้านนายสุนันท์ หัสดร หมู่ที่  ๑  ตั้งไว้  
๙๘,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซือ้กล้องวงจรปิดแบบ ๘ ตัว จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน  ๘,๐๐๐ บาท    
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการที่ ๓ 
ตามที่ผู้บริหารเสนอ  จ านวน ๑๓  เสียง  งดออกเสียง  ๓  เสียง 

ประธานสภาฯ -ล าดับที่ต่อไป โครงการสุดท้าย โครงการที่ ๔  ผู้บริหารเสนอ ให้ตั้งใหม ่ แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง สายบ้านนางบัวถัน           
ปานเชี่ยวชาญ  ถึง บ้านนายสุพัฒน์  เย็นรัตน์  หมู่ที่ ๑  ต้ังไว้   ๕๑,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างบ้านนางสุนันทา ถึง บ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๓๕,๐๐๐ บาท       
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม   
-ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ผมจะขอมติ โดยการยกมือ  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการที่ ๔  ตั้งใหม ่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง  สายบ้าน     
นางบัวถัน  ปานเชี่ยวชาญ  ถึง บ้านนายสุพัฒน์  เย็นรัตน์  หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้   ๕๑,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างบ้านนางสุนันทา ถึง บ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท   
ขอโอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๓๕,๐๐๐ บาท       
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม... 
 

-๑๖- 
มติที่ประชุม -เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการที่ ๔ 

ตามที่ผู้บริหารเสนอ  จ านวน ๑๓  เสียง  งดออกเสียง  ๓  เสียง 
ประธานสภาฯ สรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

ตามท่ีผู้บริหารเสนอ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐ บาท  
- ขอโอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน ๓๑๔,๐๐๐  บาท  
ขอโอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบ ๘ ตัว จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 



ขอโอนลด แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๓๔๓,๐๐๐ บาท 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  ผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน   
นายก อบต.ดงเย็น            ที่เล็งเห็นความส าคัญ ของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  

         ในนามผู้บริหารผมขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านครับ  
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะน าเสนอข้อมูล  หรือซักถามในประเด็นต่างๆ ขอเชิญ ครับ เชิญท่านทองฤทธิ์ฯ 
นายทองฤทธิ์ฯ -เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมอยากสอบถาม เรื่องการจัดซื้อ

รถยนต์ส่วนกลาง ได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว  
ประธานสภาฯ -เรื่องการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ได้ด าเนินการแล้ว บริษัทที่ชนะการประมูล คือ บริษัท        

โตโยต้า อุดรธานี สีรถยนต์ส่วนกลาง เลือกเป็นสีขาว  ราคา ๗๘๗,๐๐๐ บาท ตอนนีอ้ยู่ระหว่าง
การด าเนินการ คาดว่าจะสามารถจัดส่งและตรวจรับรถได้ ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ - เชิญท่านพลเวียง 
นายพลเวียงฯ      - โครงการต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -  ขอขอบคุณ ส.อบต. ทุกท่าน ที่เห็นความส าคัญ ในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน   
นายก อบต.ดงเย็น             ของประชาชน  ขอขอบคุณอย่างสูงยิ่ง  ส าหรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                              พ.ศ. ๒๕๖๒  ค่อยปรึกษาหารือกันในครั้งต่อไป 
ประธานสภาฯ - เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธาน ผ่านถึงท่านผู้บริหาร  ดิฉันสังเกตว่า การท างานของหน่วยงานของเรา   

การท างานมันยืดเยื้อไป เช่น งานของกองช่าง มี ผู้อ านวยการกองช่าง  มีหน.ฝ่ายก่อสร้าง      
และมีผู้ช่วย  อีก ๒ คน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างไม่อยู่ ไปอบรม  ผู้อ านวยการกองช่าง ก็อยู่แต่ไม่
ยอมเข้าร่วมประชุมเพื่อมาตอบข้อซักถาม และในด้านการท าเอกสารที่จะส่งให้สภาฯ พิจารณา  
ดิฉันได้สอบถามทาง ผู้อ านวยการกองช่าง ทางผู้อ านวยการกองช่าง ก็แจ้งว่าได้ส่งเอกสาร     
ให้ หัวหน้าส านักปลัด เรียบร้อยแล้ว แต่พอมาสอบถามทาง หัวหน้าส านักปลัด ก็บอกว่ายัง
ไม่ได้รับเอกสาร วันนี้ท่านก็ให้เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ขึ้นมาชี้แจงรายละเอียดโครงการ        
ก็ยังไม่ข้ึนมา อยากน้อยก็ขึ้นมาเพ่ือตอบข้อซักถาม เพ่ือความกระจ่างชัด ฝากทางผู้บริหารด้วย
นะคะ ดิฉันเกรงว่า หากการท างานยืดเยื้อแบบนี้ จะท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้  

/เรื่องการปักป้าย 
-๑๗- 

 
เรื่องการปักป้ายโครงการของหมู่ที่ ๕ ก็เช่นกัน  เจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจรับ ก็อยากฝากทาง
ผู้บริหาร ด้วย 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานสภาฯ - ครับ ส าหรับวันนี้ เราก็มีบทสรุปหลายเรื่อง ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอ  ผู้บริหารก็จะได้น าไปสู่
การปฏิบัติต่อไป  มีท่านใดจะซักถามหรือชี้แนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มี  ผมขอบคุณ            
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม 



ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.  
 

ลงชื่อ หนูพิน  นามดี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
   ( 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 

 

 

 

                                                                                                        

 

 /คณะกรรมการตรวจสอบ



-๑๘- 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 

                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 

                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                        (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสภาสมัย.................            
สมัยที่...............ครั้งที่............./..๒๕๖๑.....เมื่อวันที่.............. เดือน ...................... ๒๕๖๑........ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
                          (ลงชื่อ)         

     (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



 

 

ที่ อด ๘๒๗๐๑(สภ)/                            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
        หมู่ ๕ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง  อด ๔๑๑๙๐ 
 
                  พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ  
          สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

เรียน    ก านันต าบลดงเย็น  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   จ านวน  ๑  ชุด 
  ๒. ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น            จ านวน  ๑  ฉบับ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพื่อให้สภาฯ พิจารณาข้อราชการต่างๆ  นั้น 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหา รส่วนต าบล    
ดงเย็น มาเพ่ือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 

 
งานกิจการสภาฯ 
ส านักปลัด 
โทรศัพท์ / โทรสาร.๐-๔๒๑๓-๖๐๙๒ 
www.dongyen.go.th 

                     “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 

http://www.dongyen.go.th/


 
 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
********************* 

   

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพื่อให้สภาฯ พิจารณาข้อราชการต่างๆ  นั้น 
 
  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่        พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

 
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครอื) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
  

 



 


