(สำเนำ)
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ
๒ นางรุ่งนภา บูรณะพล
๓ นายสุนันท์ หัสดร
๔ นายมานิต เมฆศรี
๕ นายสุพัฒน์ พรมเมฆ
๖ นายสันติ ถวิลเครือ
๗ นางวาสนา แสนโชติ
๘ นายพลเวียง คาสีลา
๙ นายบุญมา เยาวะศรี
๑๐ นายสมบูรณ์ ชินแสง
๑๑ นายอุทัย จันทวิลัย
๑๒ นายโสวัฒน์ ป่าจันทร์
๑๓ นายขวัญเมือง ป่าจันทร์
๑๔ นายทองฤทธิ์ คตสังหาร
๑๕ นายอดุลย์ ไชยคาจันทร์
๑๖ นางหนูพิน นามดี

ตาแหน่ง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
ส.อบต. หมู่๑
ส.อบต. หมู่๑
ส.อบต. หมู่๒
ส.อบต. หมู่๒
ส.อบต. หมู่๓
ส.อบต. หมู่๔
ส.อบต. หมู่ ๕
ส.อบต. หมู่๕
ส.อบต. หมู่๖
ส.อบต. หมู่๖
ส.อบต. หมู่๗
ส.อบต. หมู่๘
ส.อบต. หมู่๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๓/
เลขานุการสภา ฯ

ลายมือชื่อ
ชนะจิตต์ ถวิลเครือ
รุ่งนภา บูรณะพล
สุนันท์ หัสดร
มานิต เมฆศรี
สุพัฒน์ พรมเมฆ
สันติ ถวิลเครือ
วาสนา แสนโชติ
พลเวียง คาสีลา
บุญมา เยาวะศรี
สมบูรณ์ ชินแสง
อุทัย จันทวิลัย
โสวัฒน์ ป่าจันทร์
ขวัญเมือง ป่าจันทร์
ทองฤทธิ์ คตสังหาร
อดุลย์ ไชยคาจันทร์
นางหนูพิน นามดี

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายก อบต.ดงเย็น
รองนายก อบต.ดงเย็น
รองนายก อบต.ดงเย็น
เลขานุการนายก ฯ
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
ทรงศิลป์ หันประดิษฐ์
คงเดช แก้วเกิด
สุเมธ แพงวงษ์
ประสงค์ ดิศเจริญ
ฐานิสร์ มูลดี
ปนัดดา กาหวาย

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์
๒ นายคงเดช แก้วเกิด
๓ นายสุเมธ แพงวงษ์
๔ นายประสงค์ ดิศเจริญ
๔ นายฐานิสร์ มูลดี
๕ นางสาวปนัดดา กาหวาย

/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุม
เวลา ๐๙. ๒๐ น.
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๑ สถานการณ์ทางการเมือง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรรมการการเลือกตั้งตั้งได้รับสนองพระบรมราช
องค์การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.ก.ต. ๕ คน โดยมีนายอิทธิพร บุญประครอง เป็นประธาน
ก.ก.ต. ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้งไอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการครอบงาจากฝ่ายใดๆ และ
ในเดือนกันยานี้
๑.๒ ค.ส.ช. จะประชุมเพื่อปลดล็อค เป็นการเปิดทางให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมต่างๆต่อไป
การเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกขณะ ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับรอง ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร
- มีมติรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๓.๑ รายงานผลการรับคาแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายบุญมา เยาวะศรี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคาแปรญัตติ
และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ

นายบุญมา เยาวะศรี เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
ประธานกรรมการแปร ตามทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกอบไปด้วย
๑. นายบุญมา เยาวะศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะประธานกรรมการแปรญัตติ
๒. นายสุนันท์ หัสดร
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
๓. นายสันติ ถวิลเครือ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
๔. นางหนูพิน นามดี
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
๕. นางวาสนา แสนโชติ
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ อ ๕๐ ก าหนดว่ า เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ
ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
/รายงานนั้น...

ที่ประชุม

-๓รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด
การสงวนความเห็ น ของกรรมการแปรญั ต ติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญั ต ติ ด้ ว ย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจ ารณา ให้ คณะกรรมการแปรญั ตติ ไปร่ ว มประชุ มสภาท้อ งถิ่ นด้ ว ย เพื่อ แถลงประกอบการ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ตามมติที่ประชุมประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติให้กาหนดระยะเวลายื่นคาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคาแปรญัตติ ได้ที่ห้อง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
ผลปรากฏว่ า ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ไม่ มี ผู้ ใ ดมายื่ น ค าแปรญั ต ติ แต่ อ ย่ า งใด และ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงเย็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ
พิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคาแปรญัตติใดๆ
จึงมีมติ เห็นชอบยืนตามร่า งข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่า งเดิม ที่น ายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงเย็น ได้เสนอมา รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่นาเรียน
มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่ เสนอใหม่
๔.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการ
มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่ งใช้ต้นเงินกู้
ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลาดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
/ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-๔- เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคาแปรญัตติ และคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ ฯ มี ม ติ ใ ห้ เ สนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณฯ ตามร่ า งเดิ ม ที่ ป ระธานสภาฯ ได้ ส่ ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคาแปรญัตติใดๆ
- จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี
- ไม่มี
- ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ไม่มีท่านใดจะอภิปรายใดๆ ต่อไป ผมจะขอมติต่อที่ประชุม
ท่านใด เห็นชอบกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น เสนอ โดยไม่มีการ
แปรญัตติใดๆ ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพ ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาที
---- พักการประชุม ๑๐ นาที-------เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๕๕ น.
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ต่อไป จะเป็นการพิจารณา ในวาระที่ ๔.๒
๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย
เลขานุการสภาฯ
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ
- นาเรียนต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ใดจะลงมติให้อภิปรายหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
-เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอได้โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/ระเบียบวาระที่ ๕ ....

-๕ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ดงเย็น

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
หัวหน้าสานักปลัด

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ส.อบต.พลเวียง คาสีลา

ประธานสภาฯ
นายก อบต. ดงเย็น

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
ในวาระอื่นๆ ผมขอเชิญท่านนายกฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านก่อนอื่นทางคณะผู้บริหารก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่แปรตัดหรือลดในข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ในส่วนต่อไปจะเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อนายอาเภอ
บ้านดุง เพื่อพิจารณา ต่อไป
-การดาเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโอนงบประมาณไหน ก็ต้องผ่านทางสภาฯ ถ้าสภาไม่เห็นชอบ
เราก็โอนงบประมาณไม่ได้ เพราะฉะนั้นทางคณะผู้บริหารจึงขอขอบคุณทางสมาชิกสภา
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ คณะผู้บริหารจะบริหารงบประมาณให้ดีที่สุด จะให้เกิด
ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
- รับทราบ
- ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านหัวหน้าสานักปลัด
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร สมาชิกทุกท่าน ในการจัดทาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ทางเจ้าหน้าที่
ก็พยายามทาให้ที่สุด ให้ทันตามห้วงเวลา ที่กฎหมายกาหนด
- ขอบคุณท่านหัวหน้าสานักปลัด เชิญท่านรองประธานสภาฯ
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
คณะบริหารที่ได้จัดทาร่างข้อบัญญัติ อยู่ในกรอบเวลา ที่เราตั้งไว้พอดี
อีกข้อหนึ่งดิฉันฝากถามคณะท่านผู้บริหาร การดาเนินการโครงการต่างๆ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖๑ ดาเนินการถึงไหนแล้วเพราะจะสิ้นปีงบประมาณ
แล้วค่ะ
- ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ มีท่านใดอยากซักถามในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่
เชิญท่านพลเวียงฯ
- เรียนท่านประธานคณะบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกทุกท่าน ผมอยากนาเรียน
เรื่องหม้อไฟฟ้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเกษตรเทคโนโลยี ผมได้ไปดูมาแล้วมันเป็นดา ๆ
มันไม่สามารถใช้งานได้ จึงฝากท่านผู้บริหารให้ช่างไปดูด้วย
- ขอบคุณท่านพลเวียง เชิญ ท่านนายกฯ
- เรียนท่านประธานสมาชิกทุกท่าน ตอบคาถามท่านประธานสภาฯ สาหรับโครงการ
ในข้อบัญญัติ ผมจะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จเดือนกันยายน นี้แน่นอน
ตอบคาถามท่านพลเวียง สาหรับหม้อไฟฟ้าของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ถ้าเป็นไปได้ถ้าโอนมาเป็นของ อบต.เราได้ก็ดี จะได้ดูแลสะดวกยิ่งขึ้น เรื่องนี้จะให้ช่างไป
จัดการในส่วนนี้
- ขอบคุณท่านนายกที่ได้ยังอยู่ในวาระอื่นๆ มีใครสงสัยอยากซักถามเชิญครับ
/ส.อบต.ขวัญเมือง..

-๖ส.อบต.ขวัญเมือง ป่าจันทร์
- เรียนท่านประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า
ผู้ประกอบการไฟฟ้าดาเนินการ ไปถึงไหน ได้หรือยัง ไฟฟ้าแสงสว่างดับหลายจุดแล้ว
ผมอยากเรียนถามครับ
ประธานสภาฯ
- เชิญท่านนายกตอบสมาชิก
นายก อบต. ดงเย็น
- เกี่ยวกับช่างที่จะมาทางานแทน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คนเก่า เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาในจุดนี้
ผมจะเร่งดาเนินการให้เร็วที่สุด
ประธานสภา
- เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์ ฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหารและสมาชิกทุกท่าน นาเรียนเปิดประเด็น
เรื่องเอกสารส่งให้นายอาเภอบ้านดุง ลงนาม ในร่างข้อบัญญัติฯ ต้องรวบรวมเอกสารการ
ประชุมสภาฯ เอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง และจะเร่งดาเนินการให้เรียบร้อย และจัดส่งอาเภอ
ให้ทันตามกาหนด
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณวิเคราะห์ เชิญท่านบุญมา
ส.อบต.บุญมา เยาวะศรี - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ผมฝากไปยังผู้บริหาร เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ในฤดูฝน ผมคิดว่าในแต่ละหมู่บ้าน ถนนคงชารุดมาก ผมอยากให้คณะผู้บริหารได้เร่ง
ดาเนินการ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน อีกเรื่อง เกี่ยวกับการทางานไม่เกี่ยวกับ อบต. เราก็จริง
เรื่องสวัสดิการ เด็กแรกเกิด งบประมาณไม่เกี่ยวกับ อบต.เรา แต่เอกสารมันเกี่ยวกับอบต.เรา
เอกสารไม่ส่งทาให้เกิดความล้าช้าครับท่านประธานครับ
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านบุญมา เชิญท่านพลเวียง
ส.อบต.พลเวียง คาสีลา
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ผมมีเรื่องสอบถามท่านผู้บริหารเกี่ยวกับบัตร
คนพิการนาเอกสารมาส่งเพื่อนาไปทาบัตรคนพิการที่หมดอายุ หลายเดือนแต่ก็ยังไม่ได้บัตร
แต่อย่างใดเป็นเพราะเหตุใด ชาวนบ้านเขาตาหนิ อบต. เรามาครับท่านประธานครับ
ประธานสภาฯ
- เชิญท่านนายกตอบปัญหา ส.อบต.บุญมาฯ และ ส.อบต. พลเวียง ฯ
นายก อบต.
- ตอบปัญหาท่านบุญมาเรื่องงบซ่อมแซมถนนลูกรังถ้าเราจะดาเนินการเราจะดาเนินการ
เดือนพฤศจิกายน คงจะทาได้ แต่ถ้าเป็นช่วงนี้คงจะทาไม่ได้เพราะมันจะเกิดปัญหา ช่วงฤดูฝน
ให้สมาชิกแจ้งข้อมูลเข้ามา โดยจะใช้งบประมาณในหมวดค่าซ่อมแซม ส่วนปัญหาที่
สองของท่านบุญมาและท่านพลเวียงเป็นปัญหาแบบเดียวกัน เด็กแรกเกิดบางคนเกิดเดือน
มกราคม บางคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ ส่งมาที่ อบต. ทีละคน ซึ่งเราจะส่งที่ละคนไม่ได้
เราต้องรวบรวมเอกสารต่างๆ แล้วถึงจะจัดส่งไปให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุดรธานี แต่เรื่องที่จะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่จังหวัด เขาจะให้หรือไม่ให้ เรามีหน้าที่ส่ง
เรื่องทาบัตรคนพิการก็เช่นเดียวกัน เดียวผมจะกาชับนักพัฒนาชุมชนให้ดูในส่วนนี้
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านนายกที่ได้อธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจ มีสมาชิกท่านใดติดใจหรือสงสัยอะไรอยาก
ซักถามอีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
/ประธานสภาฯ...

-๗ประธานสภาฯ

- ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมด้วยดี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

หนูพิน นามดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางหนูพิน นามดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
(ลงชื่อ)

สุนันท์ หัสดร
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุนันท์ หัสดร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ ๑
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(ลงชื่อ)

สมบูรณ์ ชินแสง
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ ชินแสง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ ๕
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)

สุพฒ
ั น์ พรมเมฆ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุพัฒน์ พรมเมฆ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ ๒
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)

ชนะจิตต์ ถวิลเครือ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุนันท์ หัสดร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ ๑
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมบูรณ์ ชินแสง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ ๕
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุพัฒน์ พรมเมฆ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ ๒
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงเย็ น ได้ รั บ รองรายงานการประชุ ม นี้ ในการประชุ ม สมั ย สามั ญ /วิ ส ามั ญ
สมัยที่ ............ ครั้งที่ ............/.................... เมื่อวันที่ .............................................. ......... ประธานสภา อบต.ดงเย็น
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)
(นายชนะจิตต์ ถวิลเครือ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น

