
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี  ๒๘  เมษายน   ๒๕๖๐ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

*********************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ ประธานสภาฯ ชนะจิตต์ ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา บรูณะพล รองประธานสภาฯ รุ่งนภา บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต. หมู่ที่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
๕ นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สุพัฒน์ พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง ค าสลีา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ พลเวียง ค าสลีา  
๙ นายบุญมา  เยาวะศร ี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บุญมา  เยาวะศร ี  

๑๐ นายสมบรูณ์  ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ สมบรูณ์  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย จันทวิลัย ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อุทัย จันทวิลัย  
๑๒ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร ์  
๑๓ นายทองฤทธ์ิ คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ทองฤทธ์ิ คตสังหาร  
๑๔ นางหนูพิน นามด ี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ /

เลขานุการสภาฯ 
หนูพิน นามด ี  

 
ผู้ไม่มาประชุม  ๒  คน 

1. นายโสวัฒน์  ป่าจันทร์   ส.อบต. หมู่ที่ ๖  
2. นายอดุล  ไชยค าจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป์  หันประดิษฐ ์  
๒ นายคงเดช  แก้วเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แก้วเกิด  
๓ นายสุเมธ  แพงวงษ์ รองนายก อบต.ดงเย็น สุเมธ  แพงวงษ์  
๔ นายประสงค์  ดิศเจรญิ เลขานุการนายก อบต. ประสงค์  ดิศเจริญ  
๕. นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
 

/เริ่มประชุม... 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕ น.  
เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เชิญประธานเปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ ก่อนระเบียบวาระการประชุมท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นับตั้งแต่พวกเรา

ได้เข้ามารับต าแหน่ง ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันพวกเราได้ท าหน้าที่เต็มก าลงัความสามารใน
การท างาน ต้องมีการกระทบกระทั้งกันมีค าพูดหลุดออกมาบ้างตั้งใจบ้างไม่ได้ตั้งใจบ้าง ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดา ผู้บริหารทุกท่านก็ใจกว้างท างานแบบมีส่วนร่วมท่านให้เกียรติทางสภาเต็มร้อย และท่าน
สมาชิกก็ช่วยก ากับดูแลตั้งข้อสังเกต ตลอดจนเสนอแนะในเรื่องต่างๆแบบตรงไปตรงมาไม่มีประสงค์
ร้ายแต่ประการใด โดยเฉพาะการประชุมประจ าเดือนที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไป จากนี้ขอให้พวกเรามี
ความรักสามัคคีน าพาองค์กรของเราให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีต่อไปจนครบวาระ 

 
ระเบียบวาระที่๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑.๑  มีพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ ๒๐ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ 
  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  เวลา ๑๕.๐๐ น. 

๑.๒  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบวาระ ๑ (รับหลักการ)  พรบ.ว่าด้วยพรรคการเมือง
ได้ต้ังคณะกรรมาธิการพิจารณา  และมีการนัดแรกแต่งตั้งประธานและรองประธาน  ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๐  ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้  สาระส าคัญที่กรรมาธิการ  
ยกร่างไว้พรรคการเมืองต้องมีสมาชิกขณะก่อตั้งอย่างน้อย ๕๐๐ คน  เวลา ๑ ปี  ต้องมีสมาชิก 
๕๐๐ คน  ภายใน ๔ ปี  ต้องมีสมาชิก ๑๐๐,๐๐๐ คน สมาชิกพรรคต้องเสียเงินค่าบ ารุงพรรคปีละ 
๑๐๐ บาท  และห้ามพรรคการเมืองจ่ายแทนสมาชิกทุกๆ กรณี  เขายืนท าจะถูกยุบพรรคทันทีและ
ตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ป ี
๑.๓  การประชุมครั้งนี้ไมม่ีการเลี้ยงอาหารมอีาหารว่างให้  จะพยายามด าเนินการประชุมแบบ
กระชับ เวลา และรอบครอบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
    เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๓.๑ เรื่องการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ดงเย็น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ขอเชิญท่านนายกฯ  ได้ช้ีแจ้งรายละเอียดการประเมินผลและแผนพัฒนาตอ่ที่ประชุมครบั 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกทีเ่คารพจากรายงานการติดตามและ 
นายก อบต.ดงเย็น    ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 

(ผลการด าเนินการระหว่างเดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) ตามยุทธศาสตร์จะมีอยู่ 
๕ ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ก็บริหารไปได้ด้วยดี  จะมาsนักอยู่ที่ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ใน
ด้านการพัฒนาด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานของ จะล่าช้ามากสาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้ามา ตรวจเอกสารต่างๆ  ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น  ท าให้เจ้าหน้าที่ของเราต้องเตรียมอกสารให้กับ สตง. การท าสัญญากับผู้มา
ประกอบการต้องชะลอเอาไว้ก่อน  หวังว่าท่านสมาชิกคงจะเข้าใจ   

/และผมขอเชิญ 
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และผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผล 
และแผนพฒันาสามปีให้สมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครบั 

นางสาวปนัดดา กาหวาย  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบรหิารและสมาชิกทุกท่าน จากการรายงานติดตาม
นักวิเคราะห์ฯ       ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  แต่เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปีละ ๒ ครั้ง  
ภายในเดือน เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส      
ในระยะ ๖ เดือน รอบแรก ติดตามประเมินผลแผน เดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม,รอบที่สอง  
เมษายน – กันยายน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 
และรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารรายงานให้สภาท้องถ่ินทราบต่อไป ดังนั้น ในวันนี้ 
ดิฉันขอน าเรียนช้ีแจงรายงานการติดตามประเมินผลแผน  รายละเอียดตามเอกสารที่แจก
ให้กับท่านสมาชิก ทุกท่าน คะ ดิฉันขอสรุปผลการด าเนินการในภาพรวม ดูได้ที่ หน้า ๓๘  
ส าหรับแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  มีจ านวน ๑๖๖ โครงการ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ อนุมัติงบประมาณประจ าปี  และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน             
๖๗ โครงการ ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา สามารถด าเนินการเสร็จแล้ว ๑๘ โครงการ       
ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ อยู่ในเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน ค่ะ ขอให้ทุกท่านได้
พิจารณาดูร่วมกัน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้คะ 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  ครับขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้ช้ีแจงให้กบัสมาชิกได้เข้าใจ 
นายก อบต.ดงเย็น    
ประธานสภาฯ    ครับ ขอบคุณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และคณะผู้บริหารได้ให้ค าช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ  

มีสมาชิก มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือข้องใจครบั  เชิญท่าน ส.อบต. ขวัญเมอืง 
ส.อบต.ขวัญเมอืง   เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงท่านนายกฯ เกี่ยวกบัโครงการของหมู่ที่ ๗ โครงการ 

เสริมสร้างถนนลูกรังสายบ้านชัยศิลป์ – หนองบักโซ  งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท         
ยาว ๕๐๐ เมตร  กว้าง ๓  เมตร  ผมไปดูแล้วการลงหินลูกรัง ประมาณ  ๕  รถ ตลอดสาย
ผมคิดว่าคงไม่เพียงพอ ส่วนสายป่าช้า  ๒๐ รถ  ร่วมสองสาย ๒๕ รถ ครับ 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  ขอบคุณท่าน ส.อบต. ขวัญเมือง  ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของหมูท่ี่ ๗  
นายก อบต.ดงเย็น           รายละเอียดการด าเนินการต่างๆ ต้องดูในแบบแปลน ปร.๔  ปร.๕ ตามที่ช่างประมาณการ     
                              ผมคิดว่าเขาคงท ายังไม่เสรจ็  ถ้าเขาท าเสร็จไมเ่ป็นไปตามแบบแปลนขอใหส้มาชิกหมู่ที่ ๗    
                              ท้วงติงได้ครับ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล เรียนท่านประธานฯ  ผ่านถึงท่านนายกฯ  เกี่ยวกับโครงการที่ด าเนินการเสรจ็แล้ว          
รองประธานสภาฯ         มีอยู่ ๒ ข้อที่สงสัยค่ะ 

๑ โครงการศึกษาดูงาน  พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นตั้งไว้ใน 
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ แต่รวมตัวจากรายงานการติดตามประเมินผลแผน
งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมแล้ว ๓๘๑,๓๐๐๐ บาท  ขอให้ค าช้ีแจงด้วยค่ะ 
๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนห์น้าอาคารศูนย์  อพปร. ด าเนินการเสร็จแล้วไม่เห็นลงตังเลข 
ในรายงานการติดตามประเมินผลแผน ขอให้ช้ีแจงด้วยค่ะ 

/ นักวิเคราะห์ฯ 



-๔- 
นางสาวปนัดดา กาหวาย  ขออนุญาตน าเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับตัวเลขโครงการศึกษาดูงาน ทีเ่กินจากในข้อบัญญัต ิ
นักวิเคราะห์ฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้บริหารโอน

งบประมาณมาเพิ่มเติม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้
โครงการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ แลยังเบิกจ่ายไม่ครบ คงเหลือค่าป้ายโครงการฯ คะ 
ส าหรับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร อปพร. ในส่วนของการรายงานติดตาม
ประเมินผลแผน รอบเดือนเมษายน  เราตัดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในห้วง
ดังกล่าวยังไม่มีการด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ อปพร.ต าบลดงเย็น            
การด าเนินการตรงนี้ เราจะประสานกับกองคลัง เพื่อน าข้อมูลการท าสัญญา การเบิกจ่าย 
ไปลงในระบบ e-plan  ณ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรายังไม่ได้ข้อมูลส่วนน้ีจากทาง
กองคลัง ค่ะ  

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  ผมขอเพิ่มเติมโครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ หน้าอาคาร ศูนย์ อปพร.ต อนน้ียังไม่มกีาร 
นายก อบต.ดงเย็น           การเบกิจ่ายผู้ประกอบการยังไมม่าช าระเงินประกันสญัญาจ้างจ านวนเงิน ๖๐๐ บาท   
                             ถึงจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ  ให้ สตง.  ตรวจเอกสารเสร็จก่อนจะรีบด าเนินการครับ   
นายพลเวียง  ค าสีลา เรียนท่านประธานสภาฯ  ผ่านไปถึงท่านนายกฯ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เต็นท์   
ส.อบต. หมู่ที่ ๔   เดียวนี้ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครบั 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  การจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในส านักงาน อบต.ดงเย็น  ด าเนินการจัดซื้อ โต๊ะ เต็นท์  
นายก อบต.ดงเย็น           คงเหลือเก้าอี้อยู่ ๓๐๐ ตัว  ยังไม่ได้จัดซื้อเพราะต้องรอความพร้อมสถานทีเ่กบ็รักษา 
                                   กอ่นครับ 
นายบุญมา เยาวะศร ี เรียนท่านประธานสภาฯ  ผ่านถึงท่านนายกฯ  ที่เคารพผมได้พิจารณาในยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ในโครงสร้างพื้นฐานในการสรปูหน้าที่ ๓๘  อบต. ได้จัดท าโครงการไดเ้พียง ๑ โครงการ 

เท่านั้น  ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นอ้ยมากเป็นเพราะเหตุใดครับ                                                                                                                        
ประธานสภาฯ  เชิญนักวิเคราะห์ฯ ได้ช้ีแจงครับ 
นางสาวปนัดดา กาหวาย  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบรหิารสมาชิกทีเ่คารพในด้านโครงสร้างพื้นฐานเมือ่ผ่านสภา
นักวิเคราะห์ฯ  แล้วคณะบรหิารจะตรวจสอบโครงการและเงินงบประมาณที่รัฐบาลโอนเข้ามาตลอดว่า 
                              จะลงโครงการไหนบ้างตามงบประมาณที่โอนเข้ามาแตล่ะครัง้ค่ะ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านรองประธานฯ ครับ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล   เรียนท่านประธานฯ ผ่านถึงท่านนายกที่  นักวิเคราะห์พูดมาก็ถูกค่ะ  แต่ท่านอย่าลืม       
รองประธานสภาฯ         ว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการที่ผ่านมติที่ประชุมของสภาฯ อนุมัติงบประมาณ 

ไปแล้วงบประมาณของ อบต.มีอยู่แล้วท าไมจึงล่าช้ามากเกินไป ฝากถึงคณะบริหาร 
                             เร่งด าเนินการด้วยขอบคุณค่ะ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  ครับ ขณะนี้ สตง.  ได้เข้ามาตรวจสอบเอกสารทุกอย่างในองค์การบริหารส่วนต าบลดง 
นายก อบต.ดงเย็น             ดงเย็น  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 

ต้องเตรียมเอกสารให้ สตง. ตรวจงาน  ดังนั้นโครงการทุกอย่างต้องชะลอไว้ก่อน ผมสัญญา
ว่าทุกโครงการผมจะด าเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ครับ 

ประธานสภาฯ ครับ คณะบรหิารและนักวิเคราะห์ฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติ และการจ่าย
ขาดสะสม ไปแล้ว  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถาม เชิญครบั 

ประธานสภาฯ  เชิญท่าน ส.อบต. สุนันท์ ครับ 
นายสุนันท์  หัสดร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผ่านถึงนายกฯ ผมมีข้อสังเกตการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ในหน้า ๔๐ เราจะมีปัญหาเรื่องโครงการสร้างพื้นฐานการประเมินคะแนนได้ ๐ คะแนน ไม่

ว่าจะเป็นคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรงานทุกโครงการ
ถึงจะด าเนินการได้เร็วข้ึน  ขอบคุณครับ 
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นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  ขอบคุณท่านสุนันทท์ี่ให้แนวคิด  ตามยุทธศาสตร์อื่นไม่มีปญัหา  จะมีปัญหาอยู่คือ 
นายก อบต.ดงเย็น              ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน  ถามว่าช้าไหมผมตอบเลยคือช้าผมจะด าเนินการ 

ให้เร็วทีสุ่ดใหอ้ยู่ในปีงบประมาณ  อย่างแน่นอนครบั 
ประธานสภาฯ ครับยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๓ หลังจากที่ท่านศึกษาดูแล้วยังมีปัญหาข้องใจอะไรอยาก

ซักถามกับฝ่ายคณะบริหาร  คณะบริหารท่านเปิดกว้างให้ทุกท่านสอบถามแต่ให้อยู่ใน
ประเด็น ครับ มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ
เกี่ยวกับการรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืน าเรียนต่อทีป่ระชุม ในวาระอื่นๆ ขอเชิญครบั  

เชิญท่าน ส.อบต.บุญมาฯ  
นายบุญมา เยาวะศร ี เรียนท่านประท่านสภาฯ ผ่านถึงนายกฯ เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรงัทัง้ ๘ หมู่บ้าน  
ส.อบต. หมู่ที่  ๕  และในส านักงานได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว มีอยู่ ๔ หัวข้อ ครับ 
  ๑. โครงการลงหินคละทางเข้าทีจ่อดรถใน อบต.ดงเย็น 
  ๒. อาคารที่ช ารุดมีงบประมาณที่จะซ่อมแซม หรือไม่ครบั 
  ๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั ทั้ง ๘ หมูบ่้าน 
  ๔. เรื่องติดตัง้กล้องวงจรปิดในส านักงาน อบต.ดงเย็น  ขอบคุณครับ 
นายพลเวียง  ค าสีลา เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงนายกฯ ผมอยากถามท่านนายกเกี่ยวกับโครงการใหญ่ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ที่เกินศักยภาพของ อบต.จะรบัผิดชอบ ท่านนายกได้ส่งโครงการ ภาครัฐ จังหวัด หรือไม่ 

ขอบคุณครับ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ ครับผม ขอตอบโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ผมได้หารือกบัท่านปลัดและท่าน 
นายก อบต.ดงเย็น             หัวหน้าส านักปลัดและท่านประธานสภาฯแล้ว  เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรังทัง้ ๘ หมู่บ้าน 

ประมาณ ๓๐๐ รถ นั้นผมจะขอโอนงบประมาณจากส านักปลัด เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ๙ 
ต าแหน่ง มาซ่อมแซมโดยไม่ผ่านสภาฯ โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารส่วนเรื่องติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  และซ่อมแซมอาคารส านักงานเราไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  ถ้าเราจะท าก็ต้องโอน
งบประมาณมาด าเนินการ ส่วนค าถามท่านพลเวียง  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ เรื่องส่งโครงการ    
ที่เกินศักยภาพของ อบต.ดงเย็น  ผมได้ส่งไปแล้วครับ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่าน รองประธานสภาฯ ครับ 
นางรุ่งนภา  บูรณะพล เรียนท่านประธานสภาฯ  และคณะบริหารสมาชิกทุกท่าน  ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือและ
รองประธานสภาฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เกี่ยวกับการประชุมในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ๓ ปี ที่ผ่านมา 

เราได้ประชุมกันทุกเดือนแต่งานหรือโครงการพัฒนาทุกอย่างไม่ดีข้ึนเลย  อยากให้เพื่อน
สมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสุนันท์ สมาชิกหมู่ ๑ ครับ 
นายสุนันท์  หัสดร เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงนายกฯ  ผมมาสังเกตในการประชุมไมเ่ป็นไปตามที่ประชุม 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  ก าหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการหรืองานประเพณีต่างๆ ลงมติกันแล้ว  ท่านนายกฯ ยัง 

เอาไปปรึกษากบัองค์กรอื่นไมเ่ป็นไปตามมติ  ผมอยากขอยกเลิกในการประชุมให้เป็น 
 ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง  ครับ 

/นายสมบรูณ์... 
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นายสมบรูณ์  ชินแสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก  ตามที่สมาชิกหมู่ที่ ๑ เสนอ  ผมเห็นด้วยเพราะ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  การประชุมในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือนไม่ก่อให้เกิดความส าเรจ็ในงานที่ก าหนดเอาไว้ครบั 
ประธานสภาฯ เรียนต่อทีป่ระชุมในการประชุมทุกวันที่ ๒๐ ของทกุเดือน  แนวทางการประชุมที่ผ่านมา

ตามที่สมาชิกหมูท่ี่ ๑  ได้เสนอเป็นความจรงิหรือเราจะปรับเปลี่ยน  ถ้ามีเรือ่งเร่งด่วน      
ให้ออกหนังสือเชิญสมาชิก  เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านเลขานุการนายกฯ ครับ 
นายประสงค์  ดิศเจรญิ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ตามที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเรื่องการก าหนดการประชุม
เลขานุการ นายก อบต.  ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้มีการขอมติการประชุมเลยครับ 
ประธานสภาฯ   เรื่องการก าหนดการวันประชุมประจ าเดือน ของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ดงเย็น  

ผมจะขอมติทีป่ระชุม ใน ๓ ประเด็น  ดังนี้ 
   ประเด็นที่  ๑ คงไว้มติเดิมคือประชุมทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน 
   ประเด็นที่ ๒  ก าหนดให้มกีารประชุม  ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง 

ประเด็นที่ ๓  ไม่มีการก าหนดวันประชุม แต่หากมเีรื่องเร่งดว่นผู้บรหิาร ประธานสภาฯ   
                 มีหนังสือแจ้งเชิญประชุมไดทุ้กเมื่อ 
ผมจะขอมติเป็นรายประเด็น  ท่านใดเห็นชอบ ในประเด็นที ่๑ คือ คงไว้ตามเดิม ประชุม
ทุกวันที่ ๒๐  ของ  ขอได้โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -  เห็นชอบ  ๔  เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบ ในประเด็นที่ ๒ คือ ก าหนดให้มีการประชุม  ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  
   ขอได้โปรดยกมอื 
ที่ประชุม  -  เห็นชอบ ๔ เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบในประเด็นที่ ๓ คือไม่มีการก าหนดวันประชุม แต่หากมีเรื่องเรง่ด่วน
ผู้บริหาร ประธานสภาฯ มีหนังสือแจง้เชิญประชุมได้ทกุเมื่อ 
ที่ประชุม  -  เห็นชอบ ๓ เสียง 
ประธานสภาฯ  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้สรุป มติที่ประชุม 
นางหนูพิน  นามด ี -  ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้ 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ  ประเด็นที่ ๑  จ านวน   ๔  เสียง 
   เห็นชอบ  ประเด็นที่ ๒  จ านวน   ๔  เสียง 
   เห็นชอบ  ประเด็นที่ ๓  จ านวน   ๓  เสียง 
   งดออกเสียง       -       ๓ เสียง 
   ไม่มาประชุม -        ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ สรปุ การลงมติ ประเด็นที่ ๓ ตกไป เหลือไว้ ๑,๒  คะแนนเท่ากัน เมื่อคะแนนเท่ากัน

ประธานสภาฯ จะเป็นผู้ตัดสินในการลงมติครั้งนี้ คือ ให้มีการประชุมคงไว้คือวันที่  ๒๐  
                              ของทุกเดือน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ท่านใดมีเรือ่งแจง้อีกหรอืไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



-๗- 
 

ประธานสภาฯ        - ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บรหิาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วม
ประชุม ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

    ลงช่ือ    หนูพิน  นามดี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นางหนูพิน  นามดี) 
             ส.อบต. หมูท่ี่ ๓ / เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น 
       
                                           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ      สุนันท์  หัสดร     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุนันท์  หัสดร)  
  

                     ลงช่ือ    สมบูรณ์   ชินแสง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        (นายสมบูรณ์   ชินแสง) 

 
   ลงช่ือ    สุพัฒน์  พรมเมฆ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ)   
 

ลงช่ือ   ชนะจิตต์  ถวิลเครือ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ)   
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 


