
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน   ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ 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 นายสุพัฒน์พรมเมฆ 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 อดุลย์  ไชยค าจันทร์  
๑๖ นางหนูพินนามดี 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 นางสาววรินรักษ์   จัดแจง ผอ.กองการศึกษาฯ วรินรักษ์  จัดแจง  
๖ นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  
๗ นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
 

/เริ่มประชุม... 
 



-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕ น.   ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธารสภาฯ    ๑. ขอเชิญ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เข้ารับการอบรมหลักสูตร 

กลยุทธ์พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๔ รุ่น   
ดังนี้ ๑. วันที่ ๖ - ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดีเวนิว  กทม. 

       ๒. วันที่ ๑๓-๑๕  กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ  โรงแรมบุศราคัม จังหวัดขอนแก่น 
       ๓. วันที่ ๒๐-๒๒  กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล จังหวัดชลบุรี 
           ๔. วันที่ ๒๔-๒๙  กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ  โรงแรมไดม่อมนด์พล่าซ่า จังหวัดสงขลา 
 ๒. วันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่

ประเทศรัสเซีย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเพราะแต่ล่ะวันมีหลายคู่ ให้บริหารเวลาในการ
รับชมชม ถ้าง่วงนักก็พักผ่อน อย่าไปอดนอน จนสุขภาพอ่อนแอเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ 
การเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลก ๒๐๒๖ มีมติให้สหรัฐอเมริกา แคนนาดา และเม็กซิโก       
เป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยคะแนนท้วมท้น และเพ่ิมทีมเข้ารอบสุดท้ายจาก ๓๒ ทีม           
เป็น ๔๘ ทีม 

 ๓. ความคืบหน้าการจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ๖ ฉบับ ยังไม่แล้วเสร็จ 
ตอนนี้คืบหน้าไป ๙๐ %  มีการแก้ไขในสาระส าคัญจ านวนมาก อาทิ เรื่องคุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งท้องถิ่น จะเกิดก่อน  
สิ้นปีหรือไม่นั้น ตอบไม่ได้เพราะ คณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับมา
ที่ ครม.ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนเดือน กรกฎาคม – กันยายน อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติ แล้วเสร็จ จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะน าขึ้นทูลเกล้าฯ         
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไทย ต่อไป จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนระดับชาติหรือไม่นั้น ไม่แน่ 
ต้องคอยติดตาม ข่าวสาร  ต่อไป 
                          

ระเบียบวาระท่ี๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
                                    เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๑ 
มตทิี่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  กระทู้ถาม  

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

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอขึ้นใหม่ 
ประธานสภาฯ  ๕.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่   ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ข้อ ๒๒ วรรคท้าย 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
/ ส าหรับ... 



-๓- 
 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
ที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

ประธานสภาฯ ในขั้นตอนต่างๆ ของการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผน ได้ด าเนินการผ่านกระบวนการตาม
ระเบียบมาแล้ว จึงขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อสภา  ต่อไป  

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกที่เคารพ ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา 
นายก อบต.ดงเย็น    ท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ได้ผ่านกระบวนการ 

ประชุมประชาคม ผ่านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น ในวันนี้ ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามเอกสาร 
จะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่ ๑ คือโครงการเพ่ิมเติม ปี ๒๕๖๑ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เร่งด่วน  ดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ระบบแรงดึง จาก หน้าบ้านนางลาวัลย์  ค าสีลา เชื่อม
รางเดิม หน้าโรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ หมูที่ ๔ ระยะทาง ๑๑๗ เมตร   

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ระบบแรงดึง จาก มุมตลาดด้านทิศตะวันออก ข้าม
ถนนถึง    ข้างบ้าน นายสุนันท์  หัสดร ระยะทาง ๒๓ เมตร  

3. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. จากบ้านนายเกิ่ง  แมดสถาน ถึง ห้วยสงคราม ระยะทาง 
ยาว ๒๐๐ เมตร  

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากบ้านนางบัวถัน  ปานเชี่ยวชาญ  ถึง บ้านนาย
สุพฒัน์  เย็นรัตน์ 
และมีโครงการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๖๒  และวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอให้
ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่วมกัน หากมีประเด็นสงสัย ขอให้สอบถามได้ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ 
ได้พิจารณา ครับ 

ที่ประชุม  -พิจารณาโครงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมในรายละเอียด ตามโครงการต่างๆ หรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ  

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) พ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๒          
พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๕  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ เชิญ ส.อบต.ท่านสุนันท์  หัสดร  
ส.อบต.สุนันท์ -เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะสอบถาม ๒ เรื่อง 
 ๑. เรื่องเก่ียวกับการซ่อมรั้ว ของประชาชน  หมู่ที่ ๑ ที่เสียหายจากการด าเนินการก่อสร้าง 
 ๒. เรื่องของปลายท่อที่จะลงสู่ห้วยแข้ ปลายท่อจะหลุดลงห้วย ขอให้ผู้บริหารได้แจ้งให้ผู้รับ

จ้างได้ด าเนินการแก้ไข  
ประธานสภาฯ -ขอบคุณ ท่านสุนันท์ ที่ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชิญผู้บริหารได้ตอบ

ข้อซักถาม 
/นายก อบต.ดงเย็น 



-๔- 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์   ๑. เรื่องซ่อมรั้วบ้าน ที่เสียหายจากการก่อสร้าง ของ หจก.เจริญมหภาค และประตูรั้ว 
นายก อบต.ดงเย็น    บ้าน ของหมู่ที่ ๔  ทั้งสองประเด็น ท่านสมาชิกแจ้งแล้วว่าผู้รับจ้างยังไม่มาด าเนินการ      

ผมจะโทรประสานผู้รับจ้าง ให้เร่งมาด าเนินการโดยด่วน  
๒. เรื่องปลายท่อลงสู่ห้วยแข้  ก็จะให้ทาง หจก.เจริญมหภาค เร่งเข้ามาด าเนินการ 

ส.อบต.สุนันท์ฯ - ผมขอสอบถามเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด ยังรับลงทะเบียนอยู่ไหม หรืออย่างไร 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณท่ีสะท้อนปัญหาของชุมชน บางรายก็บอกว่าลงทะเบียนได้สองปีแล้ว แต่ยังไม่ได้
รับเงิน ผมเองก็ตอบประชาชนไม่ได้ การลงทะเบียนเป็นหน้าที่ของ อบต. แต่การโอน
งบประมาณดังกล่าว เป็นหน้าที่ ของจังหวัด ตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ขึ้นมาแล้ว
ขอให้นักทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน 

นักทรัพยากรบุคคล -ขอชี้แจง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด สามารถลงได้ตลอดเรื่อยๆ ไม่มีก าหนด ส าหรับบาง
คนที่ลงแล้วไม่ได้เงิน ก็ให้มาลงใหม่ เพราะทาง พมจ.อุดรธานี ก็ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา  
ให้เราทราบแต่อย่างใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ขอให้มาลงใหม่อีกรอบ ส าหรับเอกสารที่
ต้องเตรียม 

 ๑. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา 
 ๒. ส าเนาใบเกิด 
 ๓. ส าเนาหน้าสมุดสีชมพู 
 ๔. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ของกรุงไทย หรือ ออมสิน หรือ ธกส.  
ที่ประชุม -รับทราบ 
ส.อบต.บุญมาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกทุก เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด อบต.เป็น

หน่วยงานลงทะเบียน แล้วส่งไปยัง พมจ.อุดรธานี ผมอยากเสนอให้ผู้ที่มีหน้าที่รับ
ลงทะเบียน ไปขอข้อมูลจากจังหวัด ว่าพ้ืนที่ต าบลดงเย็น มีกี่รายได้รับเงินช่วยเหลือ มีกีร่าย
ที่ลงทะเบียนไปแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์  เพ่ือที่จะได้มีข้อมูลในการด าเนินงาน ผมติดตามข่าวสาร  
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์ 

ส.อบต.พลเวียงฯ ผมมีเรื่องสอบถาม ๑. เรื่องการซ่อมแซมอาคารเสร็จแล้วหรือยัง  
๒. ทางเข้า อบต. น้ าท่วมขัง ก็อยากให้ผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไข 

ส.อบต.บุญมาฯ ผมขอเรียนชี้แจง เกี่ยวกับงบประมาณด้านไฟฟ้า ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผมเรียน
เพ่ือการพิจารณาร่วมกัน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาด าเนินการแล้ว ของหมู่ที่ ๕ จ านวน ๒ 
โครงการ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน ๑ ชุด    

 ๒. เรื่องเก่ียวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มันนานเกินรอ ประชาชนก็สอบถามว่า
เมื่อไหร่จะด าเนินการ ถ้าโรคพิษสุนัขบ้านมันระบาดจริง ประชาชนเราเสียชีวิตหลายราย
แล้ว การขับเคลื่อนการจัดซื้อวัคซีนด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  

 ๓. เรื่องการสมัครสมาชิกกองทุนขยะ แต่ละหมู่บ้านก็รับสมัครไป  ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหาร
ได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว พร้อมที่จะจัดซื้อหรือยัง ขอให้เร่งด าเนินการ หมู่ที่ ๕ มีความ
พร้อม เมื่อไหร่จะมีการจัดซื้อ เมื่อไหร่จะด าเนินการ 

/๔. เรื่องการใช้ที่... 



-๕- 
๔. เรื่องของการขอใช้ อบต.หลังเก่า ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งอาคาร อบต.หลังเก่าช ารุดมาก 
พ้ืนที่รกรุงรัง เป็นไปได้ไหมที่เราจะขอใช้ ท าเป็นสวนสาธารณะ ท าเป็นสวนสุขภาพ        
ถ้าท าได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน ส.อบต.บุญมา เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการจัด    
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์   ผมขอตอบค าถาม ส.อบต.พลเวียงก่อน ครับ  
นายก อบต.ดงเย็น    ๑. การซ่อมอาคารด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย 
 และผมจะให้ทางกองช่างตรวจสอบจุดที่มีปัญหา  
 ๒. บริเวณหน้า อบต. ที่น้ าท่วมขัง ก็จะให้ช่างได้ด าเนินการ เจาะทะลุให้น้ าไหลออก      

ส่วนเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า ผมจะให้ หัวหน้าส านักปลัด ได้ตอบในประเด็นนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน เรื่องวัคซีนที่เป็นประเด็น

ล่วงเลยมานาน ล่าสุดวัคซีนได้มาแล้ว คิวการฉีดวัคซีนของ อบต.ดงเย็น ต่อจาก อบต.     
บ้านม่วง ณ ตอนนี้ ทางปศุสัตว์อ าเภอบ้านดุง ลงพ้ืนที่ที่ต าบลบ้านม่วง ทางเรามีหน้าที่
จัดท าข้อมูล ผมต้องขออภัยในความล่าช้า  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถาม ของ ส.อบต. บุญมา 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  ตอบประเด็นเรื่องกองทุนขยะ ๑. ตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานของทุนขยะ และได้มี   
นายก อบต.ดงเย็น    การประชุมคณะท างาน ๒. ได้มีการส่งใบสมัครต่างๆ ออกไปตามหมู่บ้าน หมดทั้งต าบล 

๑,๗๐๐ ชุด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้สมัคร และมีบางหมู่บ้านได้จัดส่งใบสมัครเข้า
มาแล้ว ๓. คณะกรรมการ ได้ก าหนดให้มีการจัดซื้อขยะ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน นี้ และได้
มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านดวงจันทร์  พระราช เป็นผู้ด าเนินการหาผู้ประกอบการ และผมได้
ก าหนดให้มีการประชุม คก.ท างาน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
๔.ปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ นี้จะมีการจัดซื้อขยะแน่นอน และจะจัดซื้อเฉพาะคนที่
สมัครเป็นสมาชิก เท่านั้น 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ส.อบต.สุนันท์ฯ  - ส าหรับสมุดคู่ฝาก ทางกลุ่มออมทรัพย์ที่ผมท างานอยู่ มีสมุดเงินฝาก  

มีให้ประมาณ ๓๐๐ เล่ม 
ส.อบต.พลเวียงฯ  - ผมอยากสอบถามว่า ของ หมู่ที่ ๔  ได้มีการส่งใบสมัครหรือยัง 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ท่ี ๕ ส่งมาแล้ว  และขอแจ้งให้ทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ส่งใบสมัคร 
นายก อบต.ดงเย็น    ให้เร่งด าเนินการ จัดส่งภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ส.อบต.โสวัฒน์ฯ - การสมัครสมาชิกกองทุนขยะ ผมอยากให้มอบหมายให้สมัครกับสมาชิก อบต. มอบหมาย

ให้การท างานอยู่ที่สมาชิก เพราะทางฝ่ายปกครองเองกะมีงานที่ต้องท าของเขาอยู่แล้ว  
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  -เรื่องบางอย่าง ส.อบต.โสวัฒน์ พูดถูกต้อง บางอย่างการท างานมันต้องมี 
นายก อบต.ดงเย็น    การบูรณาการร่วมกัน  

 /เรื่องการใช้ที่ อบต.หลังเก่า... 
 



-๖- 
 - เรื่องการใช้ที่ อบต.หลังเก่า ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ หัวหน้าส านักปลัด ปลัด ได้ยืนยันแล้วว่า

เป็นที่ราชพัสดุ จะรื้อถอนได้ ต้องมีผู้ขอใช้ประโยชน์ ถ้าไม่มีผู้ขอใช้เขาไม่อนุญาตให้รื้อถอน 
เช่น สภ.ดงเย็น จะสร้างอาคารใหม่ หรือ กศน. จะขอใช้ หรือ จะท าเป็นศูนย์โอท็อป 
สามารถท าได้ แต่ไม่มีคนขอใช้เขาไม่อนุญาตให้รื้อถอน 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ - เชิญรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร และสมาชิก ทุกท่าน ดิฉันมีเรื่องที่จะสอบถาม ดังนี้ 

1. เรื่อง อบต.หลังเก่า ดิฉันเคยได้ยินมาว่า ศูนย์วัดผดุงธรรมจะขอใช้ 
2. โครงการพัฒนาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด าเนินการถึง

ไหนแล้ว เรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาแล้วหรือยัง 
3. การซ่อมแซมฝารางระบายน้ า หมู่ที่ ๔ ข้างบ้านนายสานิตย์ ข าดี เกี่ยวกับเรื่องนี้จะให้

ทางสมาชิกท าหนังสือแจ้งเข้ามาหรือไม่ อยากให้เร่งด าเนินการ กลัวจะเกิดอันตรายขึ้น
ได้ 

4. เรื่องวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ของ สภาฯ มีโซฟา ๒ ตัว และเครื่องปริ้น ด าเนินการให้
หรือยัง 

5. การด าเนินการเรื่องไฟฟ้า ของ หมู่ที่ ๔ ก็ยังไม่ได้ด าเนินการเหมือนกัน 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  - เรื่องของการขอใช้ที่ อบต.หลังเก่า ที่ว่าศูนย์วัดผดุงธรรม จะขอใช้ จะให้ ผอ.กองการ 
นายก อบต.ดงเย็น    ศึกษาฯ  ได้ตอบในประเด็นนี้ และในประเด็นที่ว่า เขาจะผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออก

จากวัด ผมก็เคยได้ยินมา เชิญ ผอ.กองการศึกษา 
ผอ.กองการศึกษาฯ - ในเรื่องนี้ ไม่มีระเบียบในการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกจากวัด แต่หากมีงบประมาณใน

การด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราจะต้องมีสถานที่รองรับในการก่อสร้าง 
เราจะต้องสร้างในสถานที่ของเรา  

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  - ตอบในประเด็น โครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
นายก อบต.ดงเย็น    จะเร่งด าเนินการโดยเร็ว  

-  เรื่องการซ่อมฝาราง  ให้ท าหนังสือแจ้งเข้ามา ต้องดูว่าโครงการนั้น หมดประกันสัญญา 
 หรือยัง ถ้าหมดแล้วก็จะด าเนินการใช้งบซ่อมแซม 
- เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของงานสภาฯ ให้หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจง 

หัวหน้าส านักปลัด - ส าหรับครุภัณฑ์ ในส่วนของส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อแต่อย่างใด แล้ว
ผมจะเร่งด าเนินการขอนุมัติจัดซื้อต่อไป ครับ  

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณนายกฯ ที่ได้ตอบค าถามในแต่ล่ะประเด็น  เชิญท่านขวัญเมืองฯ 
ส.อบต.ขวัญเมืองฯ         - ผมขอสอบถาม การออกไปซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างช ารุด ของ หมู่ที่ ๗ มันล่าช้ามาก  

ชาวบ้านเดือนร้อน ขอให้ท่านนายกฯ ได้พิจารณาสั่งการ มาเขียนใบแจ้งวันพฤหัส วันศุกร์
ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ออกไป มาตรงกับหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ อีก ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 

/นายก อบต.ดงเย็น 



-๗- 
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  - ต้องขออภัยในความล่าช้า ผมจะกับชับเจ้าหน้าที่เสมอว่า เวลาปลัดไม่อยู่แฟ้มเอกสาร 
นายก อบต.ดงเย็น    งานด่วนต่างๆ ให้เอาขึ้นมาให้นายกเซ็นเลย  ก็ให้ช่วยๆ กัน ในเรื่องนี้ ผมก็จะก าชับ

เจ้าหน้าที่ให้เร่งด าเนินการ 
ประธานสภาฯ - ฝากท่านผู้บริหาร ได้เร่งด าเนินการในเรื่องนี้โดยด่วน เนื่องจากว่า ไฟฟ้าส่องสว่าง ของหมู่

ที่ ๗ มันดับ ทุกจุด  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติม  ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น การแต่งกาย แต่งกายด้วยเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี เพ่ือพิจารณาข้อราชการฯ  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

ที่ประชุม - รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ 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



-๘- 

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 .................... พ.ศ. ๒๕๖๑........ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
                          (ลงชื่อ)         

     (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



 

 

ที่ อด ๘๒๗๐๑(สภ)/ว ๑๒                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
        หมู่ ๕ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง  อด ๔๑๑๙๐ 
 
          ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยวิสามัญ  
          สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ 

เรียน    ก านันต าบลดงเย็น  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน   

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

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาข้อราชการ
ต่างๆ  นั้น 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
********************* 

   

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาข้อราชการ
ต่างๆ  นั้น 
 
  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้ว  อนึ่ง สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์  www.dongyen.go.th      
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้) 

      ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒   มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

 
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครอื) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
   

 

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

