
(ส าเนา) 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ประจ าปี  2561 
ครั้งที่ 1/2561 

เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2561 เริ่มประชุมเวลา 09.10 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

****************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ ประธานสภาฯ ชนะจิตต์ ถวิลเครือ  
2 นางรุ่งนภา บูรณะพล รองประธานสภาฯ รุ่งนภา บูรณะพล  
3 นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต. หมู่ที่ 1 สุนันท์  หัสดร  
4 นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต. หมู่ที่ 1 มานิต  เมฆศรี  
5 นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต. หมู่ที่ 2 สุพัฒน์ พรมเมฆ  
6 นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ 2 สันติ  ถวิลเครือ  
7 นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต. หมู่ที่ 3 วาสนา  แสนโชต ิ  
8 นายบุญมา  เยาวะศรี ส.อบต. หมู่ที่ 5 บุญมา  เยาวะศรี  
9 นายสมบูรณ์  ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ 5 สมบูรณ์  ชินแสง  
10 นายอุทัย จันทวิลัย ส.อบต. หมู่ที่ 6 อุทัย จันทวิลัย  
11 นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
12 นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 7 ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
13 นายทองฤทธิ์ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ 8 ทองฤทธิ์ คตสังหาร  
14 นายอดุล  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 8 อดุล  ไชยค าจันทร์  
15 นางหนูพิน นามดี เลขานุการสภาฯ หนูพิน นามดี  
     

 ผู้ไม่มาประชุม  -  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  
2 นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
3 นายสุเมธ  แพงวงษ์ รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
4 นายประสงค์  ดิศเจริญ เลขานุการนายก อบต. ประสงค์  ดิศเจริญ  
5 นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  
6 นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา กาหวาย  
7 นางสาวควรเทียน  ทองขาว หัวหน้าฝ่ายบัญชี ควรเทียน ทองขาว  
8 นายประสาน  ชุมกลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ประสาน  ชุมกลาง  
9 นางสาวธนิดา  กออ าไพ นิติกร ธนิดา  กออ าไพ  

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.10 น.  
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญประธานเปิดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ  1.1  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประชุมนัด
ประธานสภาฯ   สุดท้ายที่อาคารรัฐสภาเป็นการปิดต านานหลังจากใช้มานาน 44 ปี แล้วส่ง  
   มอบให้ กองทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ต่อ ไม่มีผลการทบกับการ ประชุมสภา 

เพ่ือลงมติเลือกนายกโดยจะไปใช้อาคารรัฐสภาหลังใหม่ท่ี ก าลังก่อสร้างจะเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2562 

     1.2  เป็นที่แน่นอนแล้วว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดขึ้นในวันที่ 24  
    กุมภาพันธ์ 2562  เพราะทาง ก.ก.ต. ได้เสนอพระราชกฤษฎีกา ก าหนดวัน  
   เลือกตั้ง ส.ส. ให้รัฐบาล เพ่ือทูลเกล้าในวันที่ 2 มกราคม 2562 นี้ส าหรับ  
   เรื่องที่แจ้งให้ทราบก็มีเพียงแค่นี ้  
ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธาน    - ส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 
                         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2561  
มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เสนอข้ึนใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 3   3.1  พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงือ่นไข ดังต่อไปนี้  

    (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีก าหมายก าหนด 

    (2) ได้ส่งเงินสมทบทองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

    (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

-ในระเบียบวาระนี้ ผู้บริหารได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562 

/จ านวน... 
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จ านวน 11 โครงการ รวมเงินงบประมาณจ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น  3,229,000 บาท (สามล้านสอง
แสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม ต่อไป 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ ก่อนที่จะน าเรียนชี้แจงรายละเอียดโครงการเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายขาดเงินสะสม ผมขอน าเรียนชี้แจง เกี่ยวกับ สถานะการเงินการคลัง  
ดังนี้  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561 

        หมายเหตุ  10  เงินสะสม       

    2561 2560 

เงินสะสม  ณ  1  ตุลาคม  2560   
 

   
9,974,930.31    

 
    10,582,798.77  

  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
  
3,896,192.97  

  

   
4,365,007.88  

 
  

  หัก  25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง   
  

  
 

  

           (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 
    
974,048.24  

  

   
1,091,251.97  

 
  

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง   
  

  
 

  

  หลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม   
   
2,922,144.73  

 
   3,273,755.91    

  เงินปีเก่าส่งคืน   
      
102,000.00  

 
      194,162.00    

หัก จ่ายขาดเงินสะสม   (3,926,000.00) 
 

  (4,075,000.00)   
  ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน                    -    

 
  (786.37)   

  
 

  
 

(901,855.27)   
 

(607,868.46) 

เงินสะสม  30  กันยายน  2561   
 

   
9,073,075.04    

 

      
9,974,930.31  

                

        
        เงินสะสม  30  กันยายน  2561   ประกอบด้วย 

   
2561 

 
2560 

 
1. ลูกหนี้ค่าภาษี 

   

         
7,919.61  

 
          10,502.64  

 
2. รายได้รัฐบาลค้างรับ 

   

      
507,950.00  

 
      1,464,350.00  

 
3. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 

   

   
8,557,205.43  

 
      8,500,077.67  

     

   
9,073,075.04  

 

      
9,974,930.31  

        
 

     ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ  2561  ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวนเงิน……-……….บาท  
  

 
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 10 

     
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์  - และเอกสารอีกหนึ่งชุดที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิก เงินสะสะสม ณ วันที่ 31 
นายก อบต.ดงเย็น  ตุลาคม 2561 คงเหลือเงินสะสมที่น ามาใช้ได้ในปัจจุบัน  8,557,204.43 บาท 

ส ารองงบบุคลากรเอาไว้ 3 เดือน เป็นเงิน 2,643,795 บาท ส ารองประจ าที่จะต้องจ่ายให้
ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 3 เดือน  เป็นเงิน 2,325,300 บาท เงินสะสมที่เหลือ เงินสะสม
คงเหลือ 3,588,110,43 บาท  ส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย 10 % เป็นเงิน 358,811.04 
บาท คงเหลือเงินสะสมเราจะน าไปใช้จ่ายได้  
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 3,229,299.39 บาท   มีท่านใดอยากจะสอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับงบสถานะการเงินการคลัง 
สามารถสอบถามได้ครับ เพราะวันนี้ มีหัวหน้าฝ่ายบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้  ผมขอให้
หัวหน้าฝ่ายบัญชีได้ชี้แจง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินสะสม 

นางสาวควรเทียน ทองขาว   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ส าหรับเรื่องเงินสะสม ณ วันที่ 30  
หัวหน้าฝ่ายบัญชี        กันยายน 61 จะอยู่ที่  9 ,073,075.04 ณ วันที่  31 ตุลาคม 61 เงินสะสมอยู่ที่ 

8,557,205.43 บาท แต่เราต้องมาส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายไม่ได้
ด าเนินการหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่ายส ารองจ่ายบุคลากร 2 ,643,795 บาท 
ส ารองจ่ายประจ าที่ต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้าประมาณ 3 เดือน 2 ,325,300 บาท ส ารองกรณี       
สาธารณภัย 358,811.04 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 3,229,299.39 บาท จึงขอน าเรียนเท่านี้ 
ค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายบัญชี ที่ได้ชี้แจง ฐานะการเงินให้รายละเอียดให้สมาชิก                 
                     ได้เข้าใจ เชิญท่านนายก  
นายก อบต.ดงเย็น  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่การเงินส าหรับเงินสะสม    
     สมาชิกก็คงเข้าใจ เงินสะสมที่เราสามารถน าใช้ได้เป็นเงิน 3,229,922.39 บาท                                 

   มีสมาชิกสงสัยอะไร เชิญซักถามได้ 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านสุนันท์ 
นายสุนันท์ หัสดร   เรียนท่านประธานคณะบริหารสมาชิกทุกท่านผมมีข้อข้องใจคือเงินสะสมที่  
ส.อบต. หมู่ที่ 1    หักส ารองทุกอย่างถ้าหากรัฐบาลให้เงินงบประมาณต่างๆเข้ามาแล้วจะตก   
     ไปเป็นเงินสะสมในงบที่เราส ารองจ่ายไปหรือเปล่า ครับ 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณท่านสุนันท์ที่มีข้อสังเกต เชิญ หัวหน้าฝ่ายบัญชี ครับ 
นางสาวควรเทียน ทองขาว  เรียนท่านประธานตามที่ ส.อบต.สุนันท์ ถาม ถ้างบประมาณที่รัฐบาล 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี    เขาจัดสรรมาให้ก็จะโอนเงินสะสมที่เราส ารองจ่ายทันที ค่ะ  
ประธานสภาฯ     ขอบคุณ ท่านนายก และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจในเรื่องของ 

งบแสดงฐานะการเงิน การคลัง และเงินสะสม  ต่อไป เชิญท่านนายก ได้น าเรียนชี้แจงโครงการ      
 ต่างๆ ที่จะเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณา 

นายก อบต.ดงเย็น  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน  ตามที่ได้น าเรียนไปแล้วในเบื้องต้น  เอกสารทั้งหมดอยู่ใน 
มือของทุกท่านแล้ว  โดยโครงการที่จะขอให้สภาพิจารณา มีจ านวน 11 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
3,229,000 บาท (สามล้านสองแสงสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งต้องแก้ไข
เร่งด่วน  แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  ไม่เพียงพอ จึงถือเป็นโอกาสที่ผู้บริหารจะได้เสนอ
โครงการ เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม  ตลอดจนหลักการและสถานะการเงินการคลังให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อเท็จจริง   โดยอ้างหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่  10 มีนาคม  2559      เรื่อง  
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นจึงถือปฏิบัติและ
รายงานสถานะการเงินการคลังดังนี้ 

/1) ยอดเงินสะสม... 
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1) ยอดเงินสะสมที่ใช้บริหาร  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  ทั้งสิ้น  8,557,205.43  บาท              
มีรายละเอียดดังนี้ 

- เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. 
หรือ ก.ส.อ.แล้ว   ทั้งสิ้น  8,557,205.43    บาท 

- ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างการ
หรืออยู่ระว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  ทั้งสิ้น  -  บาท 

- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  ทั้งสิ้น   8,557,205.43  บาท 
- ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)  ทั้งสิ้น  2,643,795.00 บาท 
- ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า เช่น  เงินเดือน  ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก  

ประมาณ  3  เดือน  หรืออ่ืน ๆ  เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ประมาณ 3 เดือน ทั้งสิ้น  
2,325,300.00บาท 

- ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ทั้งสิ้น  3,588,110.43 บาท   
- ส ารองเงินสะสมกรณีเกิดสาธารณภัย  10% ทั้งสิ้น  3,58,811.04 บาท 
- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น  3,229,000 บาท  (สามล้านสองแสนสองหม่ืนเก้าพัน

บาทถ้วน) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นจึงเห็นควรเสนอโครงการเพ่ือให้สภาพิจารณาจ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 

2.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายเปลื้อง  สายสิงห์ถึง บ้านหนูพัด  สิทธิศาสตร์  
   บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 1  ยาว 106.00 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมวางท่อ         
   คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 6 ท่อน  หรือตามแบบแปลนของ  
  อบต.ดงเย็นก าหนดเป็นเงิน 195,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-    
   2564)   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  ข้อ  25   หน้า 11     

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนางแพง  พฤกษชาติ  ถึง บ้านนางสมถวิล  ค าสีลาบ้าน      
ดงเย็น  หมู่ที่ 1  ยาว 130 เมตร  กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร  พร้อมบ่อพัก 2  บ่อ  มีฝาปิดราง  
และบ่อพัก  หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนดเป็นเงิน 309,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561   
ข้อ  51  หน้า 20   

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านป่าเป้าเมืองไพร ฝั่งด้านตะวันตก จากบ้านนามี  รักเสมอวงศ์
ถึง หอเจ้าแม่สองนาง บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ 2  ยาว 190 เมตร  กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร  พร้อมบ่อ
พัก 2 บ่อ  มีฝาปิดรางและบ่อพัก หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนดเป็นเงิน 448,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  
ข้อ  28  หน้า 12 
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4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายส าราญ  ภานุรักษ์ ถึง หน้าบ้านนายสีทัน  หวังสูงเนิน 

บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ 3  ยาว 93.00 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 6 ท่อน  หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด   
เป็นเงิน 167,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   ข้อ  19  หน้า 70 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนายทะนงศักดิ์  ป่าหวาย  ถึง หน้าบ้านนางอัมพร  สาร
มานิตย์ บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ 3  ยาว 65 เมตร  กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร   
มีฝาปิดราง หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนดเป็นเงิน 150,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   ข้อ  18  หน้า 69 

6. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมแห่งใหม่  บ้านดงสง่า  หมู่ที่ 4 เป็นการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม
ขนาดอาคารกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร  หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด  
 เป็นเงิน  453,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   ข้อ  55  หน้า 79 

7. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลาประชาคม บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ 5  ความยาว 37.00 
เมตร  กว้าง 21.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด เป็นเงิน  
236,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  
ข้อ  37 หน้า 15 

8. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างร้านสหกรณ์ชุมชน บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ 5  ความยาว 
67.00 เมตร  กว้าง 5.70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตรหรือตามแบบแปลนของ 
อบต.ดงเย็นก าหนด เป็นเงิน  211,000  บาท 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  
ข้อ  37 หน้า 15 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายเพียง  ถึง ห้วยบ้าน บ้านป่าเป้าน้อย  หมู่ที่ 6  ยาว 82.00 
เมตร  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดง
เย็นก าหนด เป็นเงิน 192,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   ข้อ  39  หน้า 75 

10 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (ศาลากลางบ้าน) บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่7  โดยก่อสร้างศาลา
ประชาคม  ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด    
เป็นเงิน 456,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   ข้อ  56  หน้า 79 

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนางลี  กุลพรม  ถึง หน้าบ้านนายสุเทพ  แก้วมีพอ  
บ้านป่าเป้าทอง  หมู่ที่ 8  ยาว 178.00 เมตร  กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร  มีฝาปิดราง หรือตาม
แบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนดเป็นเงิน 412,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  
ข้อ  4  หน้า 19 
รวมเงินงบประมาณจ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น  3,229,000  บาท (สามล้านสองแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน )   
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3.) ระเบียบ  กฎหมายและข้อพิจารณา 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  ตามข้อ 89  ,หนังสือที่ มท 0808.2 /ว 1432 ลงวันที่ 10 มีนาคม  2559  และ
หนังสือ มท 0808.2 / ว 622  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จึงเสนอโครงการมาเพ่ือโปรดให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นพิจารณาอนุมัติ   

ประธานสภาฯ -จากที่ผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุม โครงการต่างๆ ที่เสนอมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                      ของประชาชน โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 
ที่ประชุม - พิจารณาโครงการต่างๆ ร่วมกัน 
ประธานสภาฯ - เมื่อทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
มติที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 11 โครงการ  
    เป็นเงิน 3,229,000 บาท โดยจะขออนุมัติทีละโครงการ และจะขอมติโดยการยกมือ   
    ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายเปลื้อง  สายสิงห์ถึง บ้นหนูพัด   
สิทธิศาสตร์  บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 1  ยาว 106.00 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 6 ท่อน  หรือตามแบบแปลนของ  
อบต.ดงเย็นก าหนดเป็นเงิน 195,000 บาท   ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ  
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ โครงการที่  2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนางแพง  พฤกษชาติ  ถึง  
บ้านนางสมถวิล  ค าสีลา  บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 1  ยาว 130 เมตร  กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร  
พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ  มีฝาปิดรางและบ่อพัก  หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนดเป็นเงิน 
309,000 บาท  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ โครงการที่ 3   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านป่าเป้าเมืองไพร ฝั่งด้านตะวันตก  
จากบ้านนามี  รักเสมอวงศ์ถึง หอเจ้าแม่สองนาง บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ 2  ยาว 190 เมตร  กว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 เมตร  พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ  มีฝาปิดรางและบ่อพัก หรือตามแบบแปลนของ อบต.   
ดงเย็น ก าหนดเป็นเงิน 448,000 บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ  
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายส าราญ  ภานุรักษ์ ถึง หน้าบ้าน 
นายสีทัน หวังสูงเนิน บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ 3  ยาว 93.00 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 6 ท่อน  หรือตามแบบ
แปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด   เป็นเงิน 167,000 บาท  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการ ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ โครงการที่ 5   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนายทนงศักดิ์  ป่าหวาย  ถึง หน้าบ้าน 
    นางอัมพร  สารมานิตย์ บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ 3  ยาว 65 เมตร  กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร   

มีฝาปิดราง หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนดเป็นเงิน 150,000 บาท ท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว   ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                   

ประธานสภาฯ โครงการที่ 6   โครงการต่อเติมศาลาประชาคมแห่งใหม่  บ้านดงสง่า  หมู่ที่ 4 เป็นการต่อเติม 
อาคารศาลาประชาคมขนาดอาคารกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร  หรือตามแบบแปลนของ 
อบต.ดงเย็นก าหนด  เป็นเงิน  453,000 บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ  
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ โครงการที่ 7  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลาประชาคม บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ 5   
ความยาว 37.00 เมตร  กว้าง 21.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น
ก าหนด เป็นเงิน  236,000  บาท  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว       
ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ โครงการที่ 8  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างร้านสหกรณ์ชุมชน บ้านดงสวรรค์   
หมู่ที่ 5  ความยาว 67.00 เมตร  กว้าง 5.70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร
หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด เป็นเงิน  211,000  บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการ ดังกล่าว  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายเพียง  ถึง ห้วยบ้าน บ้านป่าเป้าน้อย       
                     หมู่ที่ 6  ยาว 82.00 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือตาม    

แบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด เป็นเงิน 192,000 บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมโครงการ ดังกล่าว  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (ศาลากลางบ้าน) บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่7   
                     โดยก่อสร้างศาลาประชาคม  ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร หรือตามแบบแปลน 
                     ของ อบต.ดงเย็นก าหนด เป็นเงิน 456,000 บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ  

ดังกล่าว เสนอขอได้โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         
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ประธานสภาฯ โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนางลี  กุลพรม  ถึง หน้าบ้านนายสุเทพ   
แก้วมีพอ บ้านป่าเป้าทอง  หมู่ที่ 8  ยาว 178.00 เมตร  กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร  มีฝาปิดราง 
หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนดเป็นเงิน 412,000 บาท ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการ ดังกล่าว ขอไดโ้ปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ สรุป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  
จ านวน 11 โครงการ รวมเงินงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งสิ้น 3,229,000  บาท   
(สามล้านสองแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทบาทถ้วน )  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  

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

-----พักรับประทานอาหารเที่ยง.....และขอให้ทุกท่านพร้อมกันในเวลา 13.00 น. 
เวลา 13.00 น. 
ประธานสภาฯ เรียน คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ในภาคบ่าย เราจะเริ่มพิจารณา ในวาระท่ี  

ระเบียบวาระท่ี 3     3.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ         
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ  ส านักปลัด   

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติ ให้สภาพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
                     พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้สภาได้
พิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายก อบต.ดงเย็น  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผมขออนุญาตให้ หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจง 
                     รายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ เชิญ ท่าน หัวหน้าส านักปลัด 
นายฐานิสร์ มูลดี   เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร ตลอดจนท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด  สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562   ส านักปลัด เห็นว่าอาคารส านักงาน 

และสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  คือ  อาคารส านักงาน      
โรงจอดรถและอาคารหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าตรวจพบว่าไม่มีการป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  อาจท าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนที่ติดต่อราชการ     จึงเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ดังนี้ 
โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  51,000 บาท  โอนเพ่ิม  51,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์
ดังนี้ 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  51,000 บาท  แยกเป็น 
1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  51,000 บาท  แยกเป็น 
1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  22,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  22,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
เป็นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 100 แอมป์  รองรับระบบไฟฟ้า 3 
เฟส (ระบบไฟฟ้า 4 สาย)  รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 220 โวลท์  ความถ่ีไม่น้อยกว่า  50 เฮิร์ตซ์  
มีความทนต่อกระแสไฟฟ้าฉับพลันไม่น้อยกว่า 1,000 แอมป์  มีความสามารถในการอ่านค่าไฟฟ้าผิด
พร่องตัดวงจรตั้งแต่ 6,10,20,30 มิลลิแอปร์  มีความไวในการตัดวงจรไม่น้อยกว่า  0.04 วินาที  รองรับ
อุณภูมิสูงสุดในการท างานตั้งแต่ 10-40 องศาเซลเซียส  มีวิสัยสามารถในการต่อและตัดกระแสไฟฟ้า
เหลือที่ก าหนดไม่น้อยกว่า  1,000 แอมป์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบผลิตภัณฑ์จาก
โรงงานที่ได้มาตรฐาน  ISO 9001-2008 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  22,800 บาท 
1.2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  28,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  28,200 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
เป็นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 63 แอมป์  รองรับระบบไฟฟ้า 1 
เฟส (ระบบไฟฟ้า 2 สาย)  รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 220 โวลท์  ความถ่ีไม่น้อยกว่า  50 เฮิร์ตซ์  
มีความทนต่อกระแสไฟฟ้าฉับพลันไม่น้อยกว่า 1,000 แอมป์  มีความสามารถในการอ่านค่าไฟฟ้าผิด
พร่องตัดวงจรตั้งแต่ 6,10,20,30 มิลลิแอปร์  มีความไวในการตัดวงจรไม่น้อยกว่า  0.04 วินาที  รองรับ
อุณภูมิสูงสุดในการท างานตั้งแต่ 10-40 องศาเซลเซียส  มีวิสัยสามารถในการต่อและตัดกระแสไฟฟ้า
เหลือที่ก าหนดตั้งแต่  500,630 แอมป์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบผลิตภัณฑ์จาก
โรงงานที่ได้มาตรฐาน  ISO 9001-2008 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จ านวน 3 เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  9,400 บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท    
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จ าเป็น โอนลด  51,000 บาท 

ระเบียบ  กฎหมายและข้อพิจารณา 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร    
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ 27  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ - จากข้อมูลที่หัวหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนต่อที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือซักถาม 
หรือไม่  เชิญ ท่าน ส.อบต. สนุันท์ หัสดร 

นายสุนันท์  หัสดร  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก ทุกท่านผมสงสัยไฟฟ้าระบบ  3 เฟส ไฟฟ้า 4 สาย  
   ซื้อเครื่องตัดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติถ้าเกิดฝนตกเครื่องตัดไฟตัวนี้จะท าการตัดทันทีผมกลัวว่าถ้าตอน    
   ที่เราประชุมอยู่ถ้ามีปัญหาก็ จะตัดทันทีผมคิดว่าเราสามารถท่ีจะแยกได้ไหมว่าอะไรจุดไหนเป็น   
   อันตรายต่อชีวิตจะได้ไหม 

 
/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสุนันท์ที่มีข้อสังเกตมีสมาชิกท่านใดสงสัยในข้อ 3.2 ขอโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่าย

เป็นรายการค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ส านักปลัดสมาชิกท่านใดอยากซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่
มีขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน  

ที่ประชุม พิจารณาร่วมกัน 
ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  งานบริหารทั่วไป  รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  51,000 บาท  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3   3.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ  3.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่า
จัดซื้อเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ  กองการศึกษา ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติ ให้สภาพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254 3 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร ได้
น าเรียนชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้สภาได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายก อบต.ดงเย็น  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผมขออนุญาตให้ หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจง 
                     รายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ เชิญ ท่าน หัวหน้าส านักปลัด 
นายฐานิสร์ มูลดี   เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร ตลอดจนท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด  สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 กองการศึกษาเห็นว่าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กทั้ง 4 ศูนย์ มีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าตรวจพบว่าไม่มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  อาจท าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ติดต่อราชการ  จึง
เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

กองการศึกษา ฯ 
โอนเพิ่ม   แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
รายการค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  37,600 บาท  โอนเพิ่ม  37,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์
ดังนี้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  37,600 บาท  แยกเป็น 

1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  37,600 บาท  แยกเป็น 
1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  37,600 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตั้งไว้  37,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
เป็นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 63 แอมป์  รองรับระบบไฟฟ้า 1 
เฟส (ระบบไฟฟ้า 2 สาย)  รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 220 โวลท์  ความถ่ีไม่น้อยกว่า  50 เฮิร์ตซ์  
มีความทนต่อกระแสไฟฟ้าฉับพลันไม่น้อยกว่า 1,000 แอมป์  มีความสามารถในการอ่านค่าไฟฟ้าผิด
พร่องตัดวงจรตั้งแต่ 6,10,20,30 มิลลิแอปร์   
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มีความไวในการตัดวงจรไม่น้อยกว่า  0.04 วินาที  รองรับอุณภูมิสูงสุดในการท างานตั้งแต่ 10-40 องศา
เซลเซียส  มีวิสัยสามารถในการต่อและตัดกระแสไฟฟ้าเหลือที่ก าหนดตั้งแต่  500,630 แอมป์  เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน  ISO 9001-2008 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จ านวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  9,400 บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  โอนลด  37,600 บาท 
ระเบียบ  กฎหมายและข้อพิจารณา 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ 27  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ - จากข้อมูลที่หัวหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนต่อที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือซักถาม 
หรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  
ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ กองการศึกษา รายการค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  
ตั้งไว้  37,600 บาท  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง                         

ประธานสภาฯ  วาระท่ี  3.4 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขยายผิวจราจรถนน  คสล.  
สายบ้านนายทนงศักดิ-์ถนนบุญ-วัดศรีส าราญ (ช่วงที่ 3) บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ 3   
ตั้งไว้  240,000 บาท  ดังนั้น  ขอเชิญผู้บริหาร ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความ 
จ าเป็น เพ่ือให้สภาได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายก อบต.ดงเย็น  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผมขออนุญาตให้ หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจง 
                     รายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ เชิญ ท่าน หัวหน้าส านักปลัด 
นายฐานิสร์ มูลดี     -เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร ตลอดจนท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด    ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562  ประกาศใช้เมื่อวันที่  27  กันยายน   
                          พ.ศ. 2561  รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น   

ข้อเท็จจริง   สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562  ประชาชนได้ร้องเรียนความเดือน
ร้อนเนื่องจากถนน คสล.ภายในหมู่บ้านมีความคับแคบ  ใช้สัญจรไปมาไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งจึงเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติดังนี้ 
กองช่าง 
โอนเพิ่ม   แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการขยายผิวจราจรถนน  
คสล. สายบ้านนายทนงศักดิ์-ถนนบุญ-วัดศรีส าราญ (ช่วงที่ 3) บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ 3  ตั้งไว้ 
240,000 บาท  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
 

/โครงการขยายผิวจราจร... 
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โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านนายทะนงศักดิ์-ถนนบุญ-วัดศรีส าราญ (ช่วงที่ 3)  หมู่ที่ 3 
ยาว  210  เมตร กว้าง 1.00 เมตร  หนา0.15 เมตร หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น  ก าหนด เป็น
เงิน  240,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561-2564)  ข้อ 15  หน้าที่ 69    
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    โอนลด  240,000 บาท 
ระเบียบ  กฎหมายและข้อพิจารณา 

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ 27  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้น าเรียนชี้แจงกับสมาชิกทุกท่าน มีท่านใดสงสัย อยากจะซักถามหรือ 
                      อภิปราย  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดจะซักถามใด  ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายผิวจราจรถนน 
คสล. สายบ้านนายทนงศักดิ์-ถนนบุญ-วัดศรีส าราญ (ช่วงที่ 3)  หมู่ที่ 3 ยาว  210  เมตร  
กว้าง 1.00 เมตร  หนา0.15 เมตร หรือตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น  ก าหนด เป็นเงิน  
240,000  บาท  ตามญัตติท่ีผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีสมาชิกทั้งหมด  15 คน  มีมติอนุมัติ 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง     

ประธานสภาฯ    ขอเชิญนางวาสนา  แสนโชติ  ส.อบต. หมู่ที่ 3           
นางวาสนา   แสนโชติ     เรียนท่านประธานสภาฯ  ก่อนอ่ืนดิฉัน ต้องขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ที่ได้เสนอ  
ส.อบต.หมุ่ที่3   โครงการขยายผิวจราจร คสล. ของหมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
                     และขอขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ที่ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณ ในครั้งนี้  และดิฉันขอเรียน 

ถามไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เมื่อสภาฯ อนุมัติให้โอนงบประมาณแล้ว       
จะด าเนินการได้ในช่วงเวลาใด     

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ ส.อบต.วาสนา เชิญท่านนายกตอบค าถาม ประเด็น  หมู่ที่3 
นายก อบต.ดงเย็น   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่าน  เมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้ว  เมื่อมีเงินงบประมาณเข้ามา  
                         ก็จะด าเนินการให้เร็วที่สุด 

ระเบียบวาระท่ี 4     วาระอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   ในวาระอ่ืนๆ เชิญท่านนายกครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
นายก อบต.ดงเย็น เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  การอยู่เวรประจ าจุดบริการ

ประชาชน  8 หมู่บ้าน เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้แก่พ่ีน้องประชาชนในการเดินสัญจร    
ไปมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่    
เรื่อง การไปศึกษาดูงานขอให้สมาชิก ได้เตรียมตัวไว้  ก าหนดการศึกษาดูงาน ก าหนด 
ในวันที่ 16-19 มกราคม 2562  

ประธานสภาฯ - ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายก 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน  ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

/ผู้บันทึกรายงานการประชุม... 
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     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 )   
           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเย็น 


