
(สำเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจำป' พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๕ วันท่ี ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

ผู2มาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ - ช่ือสกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑ นางเสวย  โสนาเรือ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบล เสวย  โสนาเรือ 

๒ นางสาวสุจิตรา  ถวิลเครือ รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบล สุจิตรา  ถวิลเครือ 

๓    นายมานิตย�  ยะโสราษฎร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๑ มานิตย�  ยะโสราษฎร� 
๔ นายณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๓ ณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง 

๕ นายพิทักษ�  ผาขาวบวช สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๕ พิทักษ�  ผาขาวบวช 

๖ นายเอ่ียม  ประไมยะ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๖ เอ่ียม  ประไมยะ 

๗ นางปราศัย  หินทอง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๗ ปราศัย  หินทอง 

๘ นายบุญเส็ง  มุ�งหมาย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๘ บุญเส็ง  มุ�งหมาย 

๙ นายพงษ�ศิริ  ป9องปาน เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบล พงษ�ศิริ  ป9องปาน 
 

ผู2ไม�มาประชุม 

ไม�มี 
 

ผู2เข2าร�วมประชุม 

ลำดับ ช่ือ - ช่ือสกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑ นายอัครฉัตร  ขันธะมูล นายกองค�การบริหารส�วนตำบล อัครฉัตร  ขันธะมูล 

๒ นายสุนันท�  หัสดร รองนายกองค�การบริหารส�วนตำบล สุนันท�  หัสดร 

๓ นายสำราญ  ภานุรักษ� รองนายกองค�การบริหารส�วนตำบล สำราญ  ภานุรักษ� 
๔ นายสมศักด์ิ  พลเยี่ยม เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตำบล สมศักด์ิ  พลเยี่ยม 

๕ นายยุทธนา  ศรีอุดม ผู<อำนวยการกองช�าง ยุทธนา  ศรีอุดม 

๖ นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ� ผู<อำนวยการกองคลัง สาวมัลลิกา  วรรณพันธ� 
๗ นางสาววรินรักษ�  จัดแจง ผู<อำนวยการกองการศึกษา วรินรักษ�  จัดแจง 

๘ นายประสาน  ชุมกลาง หัวหน<าฝ@ายการโยธา ประสาน  ชุมกลาง 

๙ นางสาวควรเทียน  ทองขาว หัวหน<าฝ@ายการเงินและบัญชี วควรเทียน  ทองขาว 

๑๐ นางประภาสิริ  ผัดโกน นักทรัพยากรบุคคล ประภาสิริ  ผัดโกน 

๑๑ นางสาวปนัดดา  กาหวาย นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ปนัดดา  กาหวาย 

๑๒ นางสาวธนิดา  กออำไพ นิติกร ธนิดา  กออำไพ 

๑๓ นายณัฐวุฒิ  หวังผล นักจัดการงานท่ัวไป ณัฐวุฒิ  หวังผล 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เม่ือท่ีประชุมพร<อมแล<ว เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบล  

ให<สัญญาณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเข<าประชุม 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลกล�าวเปFดประชุมแล<วท่ีประชุม

พิจารณาเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    สำหรับวันนี้ไม�มีเรื่องแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ จึงขอผ�านไประเบียบวาระต�อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอให<สมาชิกฯ ทุกท�านได<พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ 

บริหารส�วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปJ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู2ถาม 
ประธานสภาฯ   สำหรับวันนี้ไม�มีระเบียบวาระเรื่องกระทู<ถาม จึงขอผ�านไประเบียบวาระ 

ต�อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท2องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล2ว 
ประธานสภาฯ   สำหรับวันนี้ไม�มีเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท<องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณา 

เสร็จแล<ว จึงขอผ�านไประเบียบวาระต�อไปครับ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
๕.๑ ญัตติเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถ่ิน ประจำป' 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องรายงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท<องถ่ิน ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ดังนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด<วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก<ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข<อ ๓๐ (๕) ผู<บริหารท<องถ่ินเสนอผลการติดตามและ 
ประเมินผลต�อสภาท<องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท<องถ่ิน พร<อมท้ังประกาศ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท<องถ่ิน ให<ประชาชนในท<องถ่ินทราบ 
 
 
                                                                           / ในท่ีเปFดเผย.......... 
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ในท่ีเปFดเผยภายในเวลาสิบห<าวันนับแต�วันท่ีผู<บริหารท<องถ่ินเสนอผลการติดตาม 
และประเมินผลดังกล�าว และต<องปFดประกาศไว<เปOนระยะเวลาไม�น<อยกว�าสามสิบวัน 
โดยอย�างน<อยปJละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปJ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารท่ีส�งให<สมาชิกฯ ทุกท�านแล<ว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๕.๒ ญัตติเรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาท2องถ่ินเพ่ือแต�งตั้งเป@นคณะกรรมการพัฒนา 

      ท2องถ่ิน 

ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องคัดเลือกสมาชิก 
สภาท<องถ่ินเพ่ือแต�งต้ังเปOนคณะกรรมการพัฒนาท<องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด<วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข<อ ๘ (๓) จึงเสนอท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชุม   มีมติให<แต�งต้ังสมาชิกสภาฯ เปOนคณะกรรมการพัฒนาท<องถ่ิน ดังนี้ 
๑. นางสุจิตรา  ถวิลเครือ 

๒. นายณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง 

๓. นายเอ่ียม  ประไมยะ 

๕.๓ ญัตติเรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาท2องถ่ินเพ่ือแต�งตั้งเป@นคณะกรรมการติดตาม 

      และประเมินผลแผนพัฒนาท2องถ่ิน 

ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องคัดเลือกสมาชิก 
สภาท<องถ่ินเพ่ือแต�งต้ังเปOนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท<องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด<วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข<อ ๒๘ (๑)  
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชุม  มีมติให<แต�งต้ังสมาชิกสภาฯ เปOนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท<องถ่ิน  ดังนี้ 

  ๑. นายมานิตย�  ยะโสราษฎร� 
  ๒. นายพิทักษ�  ผาขาวบวช 

  ๓. นายบุญเส็ง  มุ�งหมาย 

 ๕.๔ ญัตติเรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาท2องถ่ินเพ่ือแต�งตั้งเป@นคณะกรรมการ 

      กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
 
 

                                                                                                       / ประธานสภาฯ........... 
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ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องคัดเลือกสมาชิก 
สภาท<องถ่ินเพ่ือแต�งต้ังเปOนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่องหลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให<องค�กร
ปกครองส�วนท<องถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท<องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข<อ ๑๒ (๓) จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชุม  มีมติให<แต�งต้ังสมาชิกสภาฯ เปOนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ดังนี้ 

  ๑. นางปราศัย  หินทอง 

  ๒. นายพิทักษ�  ผาขาวบวช 

  ๕.๕ ญัตติเรื่องขออนุมัติแก2ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ�ายประจำ 

       ป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เครื่องคอมพิวเตอร�โนBตบุBก) 
ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพ่ือให<สภาท<องถ่ินพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการ
งบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข<อ ๒๙ จึงขอเชิญ 

ท�านนายกฯ ชี้แจงด<วย 

นายกฯ    ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

    เนื่องจากสำนักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค�าครุภัณฑ� 
คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส� จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�โน<ตบุRก สำหรับ 
ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๒.๐๐๐ บาท ขอแก<ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจง เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร� 
ฉบับใหม� ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  
จึงขออนุมัติจากสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น แก<ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ�ายประจำปJงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารท่ีส�งให<สมาชิกฯ ทุกท�านแล<ว 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม�คะ  
เม่ือไม�มีท�านสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอย�างอ่ืน ดิฉันขอมติท่ีประขุม 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗  เสียง 
    ไม�อนุมัติ  ไม�มี 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
                                                                                                            / ๕.๖ ญัตติ........... 
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       ๕.๖ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจำป'งบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งจ�ายเป@นรายการใหม� สำนักปลัด)) 

ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ�ายประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปต้ังจ�ายเปOนรายการใหม� 
เพ่ือจ�ายเปOนค�าครุภัณฑ�สำนักงานจำนวน ๕ รายการ เพ่ือให<สภาท<องถ่ินพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข<อ ๒๗ จึงขอเชิญท�านนายกฯ ชี้แจงด<วย 

นายกฯ    ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

สำนักปลัด องค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น มีความประสงค�ขอโอน
งบประมาณรายจ�ายประจำปJ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ�าย ค�าครุภัณฑ�สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ 

      ๑ โตRะทำงานผู<บริหาร จำนวน ๑ ตัว ตัวละ  ๒๓,๙๐๐ บาท 
      ๒. เก<าอ้ีเบาะนวมสำหรับผู<บริหาร จำนวน ๑ ตัว ตัวละ  ๑๐,๙๐๐  บาท 
      ๓. เก<าอ้ีเบาะนวมสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๔,๙๐๐  บาท 
      ๔. เก<าอ้ีแถว ๓ ท่ีนั่ง จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๙,๕๐๐  บาท 
      ๕. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน  แบบแขวน จำนวน ๑ ตัว  

ตัวละ ๔๓.๐๐๐  บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส�งให<สมาชิกฯ ทุกท�านแล<ว 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม�คะ  

เม่ือไม�มีท�านสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอย�างอ่ืน ดิฉันขอมติท่ีประขุม 
มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗  เสียง 
    ไม�อนุมัติ  ไม�มี 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

๕.๗ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจำป'งบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งจ�ายเป@นรายการใหม� กองคลัง) 

ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ�ายประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปต้ังจ�ายเปOนรายการใหม� 
เพ่ือจ�ายเปOนค�าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส� จำนวน ๒ รายการ  
ค�าครุภัณฑ�งานบ<านงานครัว จำนวน ๑ รายการเพ่ือให<สภาท<องถ่ินพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วน
ท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข<อ ๒๗ จึงขอเชิญท�านนายกฯ ชี้แจงด<วย 
 
 
 
 

                                                                                                            / นายกฯ.......... 



-๖- 
 

นายกฯ    ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

กองคลัง องค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น มีความประสงค�ขอโอน
งบประมาณรายจ�ายประจำปJ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ท่ัวไป บลงทุน หมวดรายจ�าย ค�าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส� จำนวน 
๒ รายการ ค�าครุภัณฑ�งานบ<านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ 

๑. เครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน<า / นาที)  
จำนวน ๑ เครื่อง  เครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท 

๒. เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึกพร<อมติดต้ังถังหมึกพิมพ�  
    (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท  

๓. เครื่องกดน้ำร<อน – น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส�งให<สมาชิกฯ ทุกท�านแล<ว 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม�คะ  
เม่ือไม�มีท�านสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอย�างอ่ืน ดิฉันขอมติท่ีประขุม 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗  เสียง 
    ไม�อนุมัติ  ไม�มี 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

๕.๘ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณและแก2ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 

      งบประมาณรายจ�ายประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอน

งบประมาณและแก<ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจำปJ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารท่ีทำการองค�การ
บริหารส�วนตำบลดงเย็น เพ่ือให<สภาท<องถ่ินพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข<อ ๒๗ ข<อ ๒๙ จึงขอเชิญท�านนายกฯ ชี้แจงด<วย 

นายกฯ    ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

กองช�าง องค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น มีความประสงค�ขอโอน
งบประมาณและแก<ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจำปJ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารท่ีทำการองค�การ
บริหารส�วนตำบลดงเย็น เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว<ไม�พอจ�ายและมีความ
จำเปOนต<องเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส�งให< 
สมาชิกฯ ทุกท�านแล<ว 
 
 

                                                                                                       / ประธานสภาฯ.......... 



-๗- 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม�คะ  
เม่ือไม�มีท�านสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอย�างอ่ืน ดิฉันขอมติท่ีประขุม 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗  เสียง 
    ไม�อนุมัติ  ไม�มี 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

๕.๙ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจำป'งบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งจ�ายเป@นรายการใหม� ) 

ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ�ายประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปต้ังจ�ายเปOนรายการใหม�
โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทำการองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เพ่ือให<สภา
ท<องถ่ินพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการงบประมาณ
ขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข<อ ๒๗ จึงขอเชิญท�านนายกฯ  
ชี้แจงด<วย 

นายกฯ    ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

กองช�าง องค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น มีความประสงค�ขอโอน
งบประมาณรายจ�ายประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปต้ังจ�ายเปOนรายการใหม�
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร<างโครงสร<างพ้ืนฐาน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร<าง โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทำการองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส�งให<สมาชิกฯ ทุกท�านแล<ว 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม�คะ  
เม่ือไม�มีท�านสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอย�างอ่ืน ดิฉันขอมติท่ีประขุม 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗  เสียง 
    ไม�อนุมัติ  ไม�มี 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

๕.๑๐ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจำป'งบประมาณ  
        พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งจ�ายเป@นรายการใหม� ) 

ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ�ายประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปต้ังจ�ายเปOนรายการใหม� 
เพ่ือจ�ายเปOนค�าครุภัณฑ�การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ค�าครุภัณฑ�สำนักงาน  
จำนวน ๑ รายการ เพ่ือให<สภาท<องถ่ินพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข<อ ๒๗ จึงขอเชิญท�านนายกฯ ชี้แจงด<วย 

 



                                                                                                                / นายกฯ.......... 
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นายกฯ    ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

กองช�าง องค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น มีความประสงค�ขอโอน 
งบประมาณรายจ�ายประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปต้ังจ�ายเปOนรายการใหม�
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา ค�าครุภัณฑ�การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ค�าครุภัณฑ�สำนักงาน  
จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ 

๑. เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข�ง มอเตอร�ไฟฟ9า สูบน้ำได< ๑,๕๐๐ ลิตรต�อนาที 
   จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๓๖,๑๐๐ บาท 
    ๒. ปijมน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม�น<อยกว�า ๓๕๐ วัตต� จำนวน ๒ เครื่อง  
                เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท   
    ๓. ถังน้ำแบบไฟเบอร�กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง  

ถังละ ๘,๓๐๐ บาท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส�งให<สมาชิกฯ ทุกท�านแล<ว 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม�คะ  

เม่ือไม�มีท�านสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอย�างอ่ืน ดิฉันขอมติท่ีประขุม 
มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗  เสียง 
    ไม�อนุมัติ  ไม�มี 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม�มี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ ถ<าไม�มีผู<ใดเสนอเปOนอย�างอ่ืนอีก ขอปFดประชุม 
ปHดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

   พงษ�ศิริ    ป9องปาน  ผู<จดรายงานการประชุม 
           (นายพงษ�ศิริ    ป9องปาน) 

                            เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

                                                      เอ่ียม    ประไมยะ  ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
(นายเอ่ียม    ประไมยะ) 

ประธานกรรมการตราจรายงานการประชุม 
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มานิตย�    ยะโสราษฎร�  ผู<ตรวจรายงานการประชุม 

(นายมานิตย�    ยะโสราษฎร�) 
กรรมการตราจรายงานการประชุม 

 
 

                 พิทักษ�    ผาขาวบสช  ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
(นายพิทักษ�    ผาขาวบวช) 

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

                  
                                                        เสวย    โสนาเรือ  ผู<รับรองรายงานการประชุม 

(นางเสวย    โสนาเรือ) 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


