
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี พ.ศ.2561 

ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2561 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. เลิกประชุมเวลา ............... 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

************ 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
2 นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
3 นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่1 สุนันท์  หัสดร  
4 นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่1 มานิต  เมฆศรี  
5 นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่2 สุพัฒน์  พรมเมฆ  
6 นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่2 สันติ  ถวิลเครือ  
7 นางวาสนา  แสนโชต ิ ส.อบต.  หมู่3 วาสนา  แสนโชต ิ  
8 นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่4 พลเวียง  ค าสีลา  
9 นายบุญมา เยาวะศรี ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมา  เยาวะศรี  
10 นายสมบูรณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่5 สมบูรณ์  ชินแสง  
11 นายอุทัย  จันทวิลัย ส.อบต.  หมู่6 อุทัย  จันทวิลัย  
12 นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต.  หมู่6 โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
13 นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ ส.อบต.  หมู่7 ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
14 นายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่8 ทองฤทธิ์  คตสังหาร  
15 นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่8 อดุลย์  ไชยค าจันทร์  
16 นางหนูพิน  นามดี ส.อบต. หมู่ที่  3/

เลขานุการสภา ฯ 
นางหนูพิน  นามดี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ 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 ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
4 นางสาวธนิดา  ก่ออ าไพ นิติกร ธนิดา  ก่ออ าไพ  
5 นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 

/เริ่มประชุม... 

(ส ำเนำ) 



 
 
 

เริ่มประชุม เวลา  19. 30 น. 
เลขานุการสภาฯ - ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการ
ประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ     1.1  สถานการณ์ทางการเมือง ขณะนี้ยังนิ่งเป็นปกติทางรัฐบาลยังไม่ปลดล็อค   
   กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง  ยังหาเสียงไม่ได้คาดว่ากลางเดือนธันวาคม 2561 ค.ส.ช  

จะนัดหารือกับพรรคการเมือง เพื่อก าหนดวันเลือกตั้ง สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จะเป็นไป
ตามเดิม 24 กุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ต้องคอยติดตามข่าว  บางส านักก็ประโคมว่าจะมีการ
เลือก ส.ส. ในเดือน พฤษภาคม 2562  เป็นอย่างช้า การแบ่งเขตเลือกตั้ง คาดว่าปลายเดือน 
พฤศจิกายน 2561 ก็คงเรียบร้อย  การเลือกตั้งครั้งนี้ ต่างจากครั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้ง
แบบแบ่งสันปันส่วนผสม คือ เขตใดพรรค ก ได้ ส.ส. ระบบเขต   จะไม่ได้ ส.ส. รายชื่อ  
จะน าเอาคะแนนพรรค ข. พรรค ค. มารวมกันทั้งหมดมาหารจ านวน ส.ส. (150 คน) นี้คือ
ระบบเลือกตั้งแบบแบ่งสันปันส่วนผสม (ทุกเสียงมีความหมายนั้นเอง)  
1.2 เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2561 ณ บริเวณสระใหญ่  บ้านดงสรรค์  เริ่มเวลา 17.00 – 21.00 น. 
 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีเพียงแค่นี้ 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับรอง ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  3.1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  
เชิญท่านนายกได้ผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้กับสมาชิกได้รับทราบ
ครับ 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ผมขอมอบหมาย
ให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน  
ท่านคณะผู้บริหาร ก่อนอ่ืนดิฉัน ขอน าเรียน ให้ทราบ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 )            
พ.ศ. 2561  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561  รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้กับทุก
ท่าน  

/ที่ประชุม... 



 
 

 
 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
นักวิเคราะห์ฯ  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาน
ในท้องถิ่นทราบที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี” 
ต่อไป ขอน าเรียนรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเย็น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีรายละเอียด
ตามเอกสารที่แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ดังนี้ 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 16 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี 194 120,106,100 

35.85 81.60 81.60 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 74 27,797,587 

3 จากเงินสะสม 15 4,013,000 

4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 74 + 

- เงินสะสม  =  15 

89 31,810,587 

4 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = 56 + 

- เงินสะสม =  15 

71 29,330,373.12 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/รายการ 

ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิม่เตมิ และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอดุรธานี 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน  2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี

 
  

    ล าดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัต ิ
วงเงินที่ลงนาม

ในสัญญา 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนางพันธ์ แพงอ่อน      

ระยะทาง 50 เมตร 
กองช่าง 91,000.00         

90,000.00  
         
90,000.00  

           
1,000.00  

  

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนางเกษร บุญเพลิง -     บา้น
นางเจน ระยะทาง 120 เมตร 

กองช่าง 257,000.00       
255,000.00  

             
2,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบ้านนางทองสี - บ้านนางชตุิมา 
ระยะทาง 165 เมตร 

กองช่าง 357,000.00       
353,000.00  

             
4,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 

4 ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก สายข้างบ้าน     นาย
ทนงศักดิ-์ถนนบุญ-วัดศรีส าราญ (ต่อเนื่อง) ระยะทาง 100 เมตร 

กองช่าง 57,000.00         
53,000.00  

             
4,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 สายหนา้บา้นนางสุนนัทา - บ้าน
นายสมพงษ์ ระยะทาง 210 เมตร 

กองช่าง 499,000.00       
484,000.00  

           
15,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 



6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 สายหนา้บา้นนายบัวทอง หลวง
พินิจ - บ้านนางรุ่งนภา บูรณะพล ระยะทาง 190 เมตร 

กองช่าง 440,000.00       
437,000.00  

             
3,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 สายหนา้วัดประสิทธิธรรมด้าน
ทิศตะวันออก ระยะทาง 76 เมตร 

กองช่าง 176,000.00       
174,000.00  

       
174,000.00  

           
2,000.00  

  

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 สายบา้นนายอินตา - บ้านนาย
อุดม ระยะทาง 145 เมตร 

กองช่าง 135,000.00       
133,500.00  

             
1,500.00  

 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

9  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 สายหนา้บา้นนางค าปอน เนือง
มัจฉา - หน้าร้านสหกรณ์ชุมชน ระยะทาง 160 เมตร 

กองช่าง 149,000.00       
147,000.00  

             
2,000.00  

 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 สายบา้นนางบุญยงั -         บ้าน
นายโสวัฒน์ ปา่จนัทร ์ ระยะทาง 120 เมตร 

กองช่าง 280,000.00       
278,000.00  

             
2,000.00  

 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายหน้าบา้นนายสมพงษ์ ถึง วัดป่าดอน
กลอย (ต่อเนื่อง) ระยะทาง 125 เมตร 

กองช่าง 272,000.00       
268,000.00  

             
4,000.00  

 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

12 เสริมสร้างถนนลูกรังสายปั้มน้ ามัน ถึง ป่าช้า หมู่ที่ 7           บ้าน
โนนชัยศิลป ์ ระยะทาง 450 เมตร  

กองช่าง 210,000.00       
208,000.00  

       
208,000.00  

           
2,000.00  

  

13 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 สายบา้นนางลี กุลพรม - บา้น
นายเกษม ศรีผารินทร์ ระยะทาง 195 เมตร 

กองช่าง 452,000.00       
450,000.00  

       
450,000.00  

           
2,000.00  

  



14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา โครงสร้างพืน้ฐาน      ที่อยู่ใน
อ านาจหนา้ที ่

กองช่าง 400,000.00       
378,000.00  

       
378,000.00  

         
22,000.00  

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น อด.2005 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2270  - 
บ้านดงเย็น  

กองช่าง 5,180,300.00     
5,150,000.00  

    
5,150,000.00  

         
30,300.00  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

16  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จาก หน้าบ้าน นางลาวัลย์ ค าสี
ลา เชื่อมรางเดิม หน้าโรงเรียนชมุชนดงเยน็พรหมประชาสรรค์ หมูที่ 
4  ระยะทาง 116 เมตร 

กองช่าง 327,000.00       
323,000.00  

       
323,000.00  

           
4,000.00  

โอนมาตั้งจา่ย
เป็นรายการ
ใหม่ 

17  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จาก มุมตลาดด้านทิศ
ตะวันออก ข้ามถนนถึง ข้างบา้น นายสุนนัท์ หัสดร หมู่ที่ 1 ระยะทาง 
23 เมตร 

กองช่าง 98,000.00         
96,000.00  

         
96,000.00  

           
2,000.00  

โอนมาตั้งจา่ย
เป็นรายการ
ใหม่ 

18  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. จากบา้นนายเก่ิง แมดสถาน 
ถึง ห้วยสงคราม หมู่ที่ 1 จ านวนท่อ 180 ท่อน พร้อมบ่อพัก 

กองช่าง 290,000.00       
270,000.00  

       
270,000.00  

         
20,000.00  

โอนมาตั้งจา่ย
เป็นรายการ
ใหม่ 

19  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากบา้นนางบัวถัน ปาน
เชี่ยวชาญ ถึง บ้านนายสพุัฒน์ เย็นรัตน์ หมู่ที่ 1  ระยะทาง 22 เมตร 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 51,000.00       50,000.00        50,000.00       1,000.00  โอนมาตั้งจา่ย
เป็นรายการ
ใหม่ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
20 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีตามโครงการบรรเทาทุกข์ ส านักปลัด  10,000.00 

      

ไม่ได้เบิกจา่ย 

21 

โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะกศุล (อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านดุง) ส านักปลัด  20,000.00 

      

ไม่ได้เบิกจา่ย 

22 โครงการกิจกรรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.
ดงเย็น 

ส านักปลัด  30,000.00 

      

ไม่ได้เบิกจา่ย 

23 
โครงการรณรงค์สร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบา้ ส านักปลัด  50,000.00       49,885.00       49,885.00    115.00  

  
24 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ส านักปลัด  120,000.00     116,955.00       116,955.00     3,045.00  

  

25 
โครงการจัดหาถังขยะในเขตพื้นที่ ต าบลดงเย็น ส านักปลัด  150,000.00     145,000.00       145,000.00     5,000.00  

  
26 สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้สงูอาย ุ ส านักปลัด  6,894,000.00   6,613,700.00    6,613,700.00       280,300.00  

  

27 
สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้พิการ ส านักปลัด  2,304,000.00   2,184,000.00    2,184,000.00       120,000.00  

  
28 สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ ส านักปลัด  180,000.00       94,500.00        94,500.00         85,500.00  

  

29 

 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพต าบลดงเย็น (สปสช.อบต.    
ดงเย็น) 

ส านักปลัด  200,000.00     200,000.00       200,000.00           -    

  
30  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 1 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
31  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 2 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  



32  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม
แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 3 

ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
33  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 4 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
34  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 5 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
35  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 6 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
36  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 7 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
37  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 8 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
38 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ ส านักปลัด 30,000.00 25,050.00 25,050.00 4,950.00 ตั้งจ่ายใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

  



  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 
39 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ส านักปลัด 80,000.00 

      ไม่ได้ด าเนินการ 
40 จัดกิจกรรมโครงการปรองดองสร้างความสมานฉนัท์ ส านักปลัด 30,000.00 

      ไม่ได้ด าเนินการ 
41 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ส านักปลัด 120,000.00       

119,040.00  
       
119,040.00  

             
960.00    

42 สนับสนนุศูนย์อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลดงเยน็ ส านักปลัด 20,000.00       

ไม่ได้ด าเนินการ 
43 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

ฯลฯ 
ส านักปลัด 20,000.00       

ไม่ได้ด าเนินการ 
44 โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ส านักปลัด 30,000.00         

29,986.00  
         
29,986.00  

               
14.00    

45 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัย ส านักปลัด 90,000.00       
ไม่ได้ด าเนินการ 

46  เงินส ารองจ่าย ส านักปลัด 157,000.00         
37,450.00  

         
37,450.00  

       
119,550.00    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 
47 โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าหลาน

เธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา 
ส านักปลัด 25,000.00 

      ไม่ได้เบิกจา่ย 
48 โครงการด าเนิงานของศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดง

เย็น 
 
 

ส านักปลัด 50,000.00 

      ไม่ได้ด าเนินการ 



ล าดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัต ิ
วงเงินที่ลงนาม

ในสัญญา 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
49 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผน่ดิน ส านักปลัด 20,000.00 

      ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและวัฒนธรรม 
50 อุดหนุน โครงการอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ กองการศึกษาฯ 2,252,000.00     

2,111,000.00  
    
2,111,000.00  

       
141,000.00  

  
51 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัส าหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

อบต.ดงเย็น 
กองการศึกษาฯ 1,029,000.00       

782,300.00  
       
782,300.00  

       
246,700.00  

  
52 สนับสนนุค่าอาหารเสริม (นม) แก่ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน

พื้นที ่
กองการศึกษาฯ 1,171,040.00       

950,269.66  
       
950,269.66  

       
220,770.34  

  
53 สนับสนนุค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด 

อบต.ดงเย็น 
กองการศึกษาฯ 436,800.00       

318,297.46  
       
318,297.46  

       
118,502.54  

  
54 สนับสนนุค่าวสัดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว แก่นักเรียน สังกัดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จ านวน 4 ศูนย์ 
กองการศึกษาฯ 357,000.00       

273,700.00  
       
273,700.00  

         
83,300.00  

  
55  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา /ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ 24,000.00       

ไม่ได้เบิกจา่ย 
56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ 50,000.00         

31,750.00  
         
31,750.00  

         
18,250.00    

57 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. กองการศึกษาฯ
,กองช่าง 

107,000.00       
102,000.00  

    กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 



58 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา   กองการศึกษาฯ 20,000.00 
     19,510.00  

         
19,510.00  

             
490.00    

59 โครงการสืบสานประเพณีวนัลอยกระทง กองการศึกษาฯ 50,000.00         
44,000.00  

         
44,000.00  

           
6,000.00    

60 โครงการจัดขบวนแห่และร่วมกิจกรรมงานประเพณีทุง่ศรีเมือง กองการศึกษาฯ 10,000.00  -   -   -  
ไม่ได้เบิกจา่ย 

61 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ กองการศึกษาฯ 50,000.00 
       9,368.00        29,369.00  20,631.00   

62 โครงการจักซื้ออุปกรณ์กีฬา กองการศึกษาฯ 100,000.00 
 -   -   -  ไม่ได้ด าเนินการ 

63  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กองการศึกษาฯ 150,000.00 
      99,600.00       99,600.00  50,400.00   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
64 อุดหนุน โครงการด าเนนิงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านม่วง) 
ส านักปลัด 30,000.00         

30,000.00  
         
30,000.00  

                    
-      

65 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธสี าคัญ ส านักปลัด 10,000.00  -   -   -  
ไม่ได้เบิกจา่ย 

66 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ส านักปลัด 787,000.00     787,000.00      787,000.00  
            -      

67 อบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด 30,000.00     
  ไม่ได้ด าเนินการ 

68  โครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี ส านักปลัด 30,000.00             
500.00  

             
500.00  

         
29,500.00    

69 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ส านักปลัด 10,000.00             
500.00  

             
500.00  

           
9,500.00    

70 โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ ส านักปลัด 200,000.00         
87,110.00  

         
87,110.00  

       
112,890.00    

71 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ส านักปลัด 176,438.00       
176,438.00  

       
176,438.00  

                    
-      



72 โครงการปรุบปรุงซ่อมแซม  อาคาร  สถานที ่ กองช่าง 206,000.00       
200,000.00  

       
200,000.00  

           
6,000.00    

 
รวม  27,797,578.00 25,416,409.12 22,905,910.12     

 
ข้อมูล ณ 16/10/2561 

     
 



     โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ไม่ได้ด าเนินการ  

 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน  2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี

 
  

 ล าดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัต ิ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีตามโครงการบรรเทาทุกข์ ส านักปลัด  10,000.00 ไม่ได้เบิกจา่ย 

2 
โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะกศุล (อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านดุง) ส านักปลัด  20,000.00 ไม่ได้เบิกจา่ย 

3 โครงการกิจกรรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ดงเย็น ส านักปลัด  30,000.00 ไม่ได้เบิกจา่ย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 
4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ส านักปลัด 80,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 
5 จัดกิจกรรมโครงการปรองดองสร้างความสมานฉนัท์ ส านักปลัด 30,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 
6 สนับสนนุศูนย์อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลดงเยน็ ส านักปลัด 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ฯลฯ ส านักปลัด 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

8 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัย ส านักปลัด 90,000.00 
ไม่ได้ด าเนินการ 

        
  



    

 ล าดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัต ิ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 
9 โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกิตติยาภา ส านักปลัด 25,000.00 ไม่ได้เบิกจา่ย 

10 โครงการด าเนิงานของศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดงเย็น ส านักปลัด 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผน่ดิน ส านักปลัด 20,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
12  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา /ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ 24,000.00 

ไม่ได้เบิกจา่ย 
13 โครงการจัดขบวนแห่และร่วมกิจกรรมงานประเพณีทุง่ศรีเมือง กองการศึกษาฯ 10,000.00 

ไม่ได้เบิกจา่ย 
14 โครงการจักซื้ออุปกรณ์กีฬา กองการศึกษาฯ 100,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
15 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธสี าคัญ ส านักปลัด 10,000.00 

ไม่ได้เบิกจา่ย 
16 อบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด 30,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 

 
รวม  2.00   

 
ข้อมูล ณ 16/10/2561 

  



 
รายงานผลการด าเนินโครงการ ที่จ่ายขาดเงินสะสม  ปี 2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

   
อบต.ดงเย็น 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ก่อหนี้ผูกพัน 

วงเงินที่ลงนาม
ในสัญญา 

ผลการด าเนินงาน/
การเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 สายห้วยแข้ - บ้าน  
นางแพง พฤษชาติ หมู่ที ่ 1  ระยะที่ 1  ยาว 187 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 442,000.00 21-มี.ค.-61         
439,000.00  

              
439,000.00  

 - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 สายห้วยแข้ - บ้าน
นางแพง พฤษชาติ หมู่ที ่ 1  ระยะที่ 2 ยาว 98 เมตร 

  เงินสะสม 128,000.00 21-มี.ค.-61         
122,000.00  

              
122,000.00  

2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบา้นนายเพชรจู - บ้าน     
นายปรีดี  ยาว 135 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 305,000.00 21-มี.ค.-61         
303,000.00  

              
303,000.00  

3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบา้นป่าเป้า - ปากดง     
(บ้านนายสายัญ - นายเสกสรร)  ยาว 100 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 216,000.00 21-มี.ค.-61         
214,000.00  

              
214,000.00  

4. ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก สายขา้งบา้น    
นายทนงศักดิ-์ถนนบุญ-วัดศรีส าราญ (ต่อเนื่อง)  ยาว 139 ม. 

กองช่าง เงินสะสม 159,000.00 21-มี.ค.-61         
158,000.00  

              
158,000.00  

        

      



อบต.ดงเย็น 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
ก่อหนี้ผูกพัน 

วงเงินที่ลงนาม
ในสัญญา 

ผลการด าเนินงาน/
การเบิกจ่าย 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านนายลบ แดงเสน
สุข - วัดศรีส าราญ  ยาว 170 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 425,000.00 21-มี.ค.-61         
422,000.00  

              
422,000.00  

6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 สายหน้าบ้านนายบัว
ทอง หลวงพินิจ - บ้านนางรุ่งนภา บูรณะพล ยาว 15 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 39,000.00 2-มี.ค.-61           
38,000.00  

                
38,000.00  

7 . ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 สายหน้าบ้านนาย  
ทองสา  บัวลี - บ้านนายสด  ค าสีลา ยาว 201 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 496,000.00 5-มี.ค.-61         
494,000.00  

              
494,000.00  

8. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 สายหน้าวัดประสทิธิ
ธรรม ด้านทิศตะวนัออก  ยาว 49 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 118,000.00 2-มี.ค.-61         
116,000.00  

              
116,000.00  

9. ก่อสร้างถนนลูกรังสายปา่เปา้ - ดงดารา (ช่วงที2่) หมู่ที่ 5  
ยาว 390 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 276,000.00 15-มี.ค.-61         
222,000.00  

              
222,000.00  

10. ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดประสทิธิธรรมด้านทิศใต้ 
หมู่ที่ 5 ยาว 43 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 126,000.00 21-มี.ค.-61         
123,000.00  

              
123,000.00  

11. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 สายบา้นนางนารี - 
บ้านนางกองศรี  ระยะที ่1  ยาว 55 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 127,000.00 26-ก.พ.-61         
126,000.00  

              
126,000.00  



 - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 สายบา้นนางนารี -      
บ้านนางกองศรี  ระยะที่ 2  ยาว 45 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 104,000.00 26-ก.พ.-61         
103,000.00  

              
103,000.00  

12. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  สายบา้นนายสมพงษ์ - วัด
ดอนกลอย (ต่อเนื่อง) ยาว 24 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 52,000.00 26-ก.พ.-61           
51,000.00  

                
51,000.00  

13. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 7  สายโนนชยัศิลป์ -       
เมืองไพร  ยาว 215 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 498,000.00 26-ก.พ.-61         
495,000.00  

              
495,000.00  

14. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 สายบา้นนางลี       
กุลพรม - บ้านนายเกษม ศรีผารินทร์  ยาว 50 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 116,000.00 21-มี.ค.-61         
103,000.00  

              
103,000.00  

15. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายบา้นนายโยธนิ -หน้าวัด
ป่าประชาอุทิศ (ปา่เป้า - โนนพอก) 

กองช่าง เงินสะสม 386,000.00 21-มี.ค.-61         
385,000.00  

              
385,000.00  

    รวมทั้งสิ้น 4,013,000.00     3,914,000.00         3,914,000.00  

       

     
*** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 
*** สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน  2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
  

    ล าดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินที่ลงนาม
ในสัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

ส านักปลัด 
1 ชั้นเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น 40 ช่อง ส านักปลัด 12,000 11,600.00  11,600.00  400.00    

2 โซฟาไม้รบัแขกแบบยาว ส านักปลัด 
6,000 

6,000.00  6,000.00  -      

3 ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ส านักปลัด 
787,000 

787,000.00  787,000.00    

4 จัดซื้อตู้เย็น ส านักปลัด 9,400 9,200.00  9,200.00  200.00    

5 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส านักปลัด 
16,000 

16,000.00  16,000.00     

6 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึกชนิดสี ส านักปลัด 7,900 7,900.00  7,900.00    

7 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ส านักปลัด 
3,300 

2,600.00  2,600.00  700.00    

 กองคลัง 

8 ชั้นเก็บแฟ้มชนิด 2 ชั้น 20 ช่อง กองคลัง 16,000 15,200.00  15,200.00  800.00    
9 เก้าอี้นวมส าหรับท างาน กองคลัง 

16,800 
16,500.00  16,500.00  300.00    

10 ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน มือจับฝัง กองคลัง 
5,500 

5,300.00  5,300.00  200.00    

11 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค กองคลัง 
16,000 

16,000.00  16,000.00    -      



กองช่าง 

12 ชั้นเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น 40 ช่อง กองช่าง 12,000 11,600.00  11,600.00  400.00    

13 ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน มือจับฝัง กองช่าง 5,500 5,300.00  5,300.00  200.00    

14 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี กองช่าง 17,000 17,000.00  17,000.00  -      

 
รวม  930,400.00 927,200.00 927,200.00 3,200.00   

 
 
 
 
 



 
นักวิเคราะห์ฯ -ต่อไปจะเป็น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล 
ดงเย็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
ปัญหา 
(1)  มีบางหมู่บ้าน บางจุดที่อันตราย ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
(2)  ถนน  รางระบายน้ า ยังไม่สามารถด าเนินการการให้แล้วเสร็จทันตามห้วงปีงบประมาณ   
ข้อเสนอแนะ  
(1)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
(2)  เห็นควรพิจารณาด าเนินการก่อสร้างถนน รางระบายน้ า ให้เพียงพอ และทันตามห้วงเวลาของ
ปีงบประมาณ นั้นๆ 
(3) การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ควรจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้การพัฒนา พัฒนาได้อย่าง
ทั่วถึง 
(4)  โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้ว หากไม่มีข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมาย ควรด าเนินการ 
ให้ครบทุกโครงการกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ  ที่ได้อธิบายให้สมาชิกได้เข้าใจเชิญ  
    ท่าน ส.อบต.บุญมา เยาวะศร ี
นายบุญมา เยาวะศรี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมขอขอบคุณ  
ส.อบต.หมู่ที่   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนที่ไว้วางใจ ให้ตัวผมได้เสนอเป็น ประธานคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลแผน ส าหรับการติดตามประเมินผลแผนจากคณะกรรมการก็มีปัญหาอยู่บ้าง
ในบางโครงการตาม  ข้อสังเกตของคณะกรรมการในฐานะตัวผมเป็นประธาน  ผมขอน า
ปัญหาจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนได้น าเรียน 

                               ต่อคณะผู้บริหารดังนี้ ในงบประมาณปี 2561 บางโครงการเราไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ  มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีบางโครงการยังไม่ด าเนินงาน 
มันติดขัดตรงไหนท าไมเราถึงท าให้แล้วเสร็จในงบประมาณนั้นๆ เอกสารเราไม่พร้อมหรือว่า
อย่างไรครับ 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณท่าน ส.อบต. บุญมาท่ีได้น าเรียนปัญหาต่างๆ เชิญท่าน ส.อบต.สุนันท์  
นายสุนันท์  หัสดร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหารและสมาชิกทุกท่านตามท่ีผมสังเกต   
ส.อบต.หมู่ที่ 1  เราจะเน้นไปทางโครงสร้างพ้ืนฐานกันมากโครงการอย่างอ่ืนเราจะไม่มีเลย  
   อย่าง เช่น กลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนั้นๆในแผนพัฒนากลุ่มอาชีพ  
   เราจะไม่มีเราจะท าอย่างไรจะส่งเสริมแบบไหนในงบประจ าปีต่อไปผม   
   อยากให้ทางสภาเราได้พิจารณาในจุดนี้ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่าน ส.อบต. สุนันท์ ที่ได้สังเกตในแผนพัฒนาไม่ว่าในกรณีใดๆทั้ง  
   หมด เชิญท่านท่านรองประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ เรียน ท่านประธานคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านดิฉันได้สังเกต ในโครงการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ของทุกหมู่บ้าน  ได้กันเงินไว้เหลื่อมป ี  ดิฉันอยากทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใดมันถึง  
ได้ล่าช้าจุดไหนดิฉันอยากทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ  ท่านรองประธานสภาฯ  ที่ได้ตั้งข้อสังเกต กรณีโครงการ   
   การด าเนินโครงการต่างๆ ล่าช้า เชิญท่าน ส.อบต.บุญมา   



นายบุญมา เยาวะศรี เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านผมได้ข้อสังเกตตามท่ี   
ส.อบต. หมู่ที่ 5  ผมได้เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนผมก็เห็นด้วยตามที่  
   ส.อบต. หมู่ที ่1 ได้กล่าวไว้ในการพัฒนา  ผมอยากให้พัฒนาในเรื่อง   
   งบประมาณไฟฟ้า เพราะเราไม่ได้ด าเนินการในเรื่องของไฟฟ้าให้พ่ีน้องประชาชนเป็น 
   เวลา 2 ปี แล้ว ผมอยากให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย ถ้าจะมีการประมาณ   
  การก่อนเราจะสามารถท าแต่เนิ่นๆ ก่อนจะได้ไหม  ผมขอฝากถึงผู้บริหาร  
ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่าน ส.อบต. บุญมา เชิญคณะบริหารได้ตอบปัญหาของสมาชิก ครับ  
นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านส าหรับคณะกรรมการติดตาม   
นายก อบต.ดงเย็น ประเมินผลแผนคณะกรรมการจะต้องมาตกลงกันว่าจะประชุมก่ีครั้ง   
   ส าหรับเรื่องไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้าแสงสว่างเราต้องมาดูว่างบอยู่ในหมวดไหน  
   ให้สมาชิกท าโครงการส่งที่ อบต.ได้หรือไม่ได้เราค่อยมาพิจารณาร่วมกัน 

ส่วนโครงการที่ท ากันเงินไว้เลื่อมปีบางครั้งเราก็ไม่ได้ดังใจเรา แต่ฝ่ายคณะ  
 ผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ส าหรับเรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพเรื่องนี้เราก็  
 อยากส่งเสริมกลุ่มอาชีพ แต่ในแต่ละกลุ่มได้จดทะเบียนถูกต้องไหมถ้าไม่  
 ถูกต้องจะส่งเสริมไม่ได้ถ้าเราส่งเสริมหรืออุดหนุนกลุ่มต่างๆ ถ้าเราอุดหนุน  
 ไปแล้วถ้า สตง. มาตรวจสอบเรียกเงินคืนเหมือนกับตอนนี้ก็ล าบากไม่ว่า  
 เราไม่อยากช่วยทุกยุทธศาสตร์ทุกโครงการ แต่ต้องอยู่ในระเบียบไม่ผิดต่อ  
 ระเบียบเราพร้อมจะด าเนินการหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.2  

3.2 เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นเป็นคณะกรรมแผนพัฒนาท้องถิ่น แทน
ต าแหน่งที่ว่าง   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวปนัดดา กาหวาย -เนื่องด้วย นายพลเวียง ค าสีลา ส.อบต. หมู่ที่ 4  ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง เพ่ือลงสมัคร
นักวิเคราะห์ฯ  รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน และท่านพลเวียงฯ ได้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาได้รับการคัดเลือก 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ดังนั้น เมื่อท่านพลเวียง หมดจาก
การเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น แล้ว  ท าให้ตัวแทนสมาชิกใน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ว่าง ลง จึงน าเรียนต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น ให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
เพ่ือแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิก ทุกคนได้พิจารณา คัดเลือกตัวแทน
สมาชิก 1  ท่าน 

รองประธานสภาฯ เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนาง รุ่งนภา บูรณะพล ขอเสนอ นายมานิต์  เมฆศรี ส.อบต.  
                               หมูท่ี่ 1    
   นายสุพัฒน์  พรมเมฆ  ผู้รับรอง 
   นายอุทัย  จันทะวิลัย  ผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯมีใครจะเสนอสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ถ้าไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ  เป็นอันว่า นายมานิตย์  เมฆศรี ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น แทน ต าแหน่ง ที่ว่าง  
 



 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวาระอ่ืนๆมีสมาชิกท่านใดอยากซักถามในวาระนี้หรือไม่เชิญท่านนายก 
นายกอบต.ดงเย็น เรียนท่านประธานสภาฯในวาระอ่ืนๆ  ผมมีเรื่องอยากจะแจ้งเรื่องหินลูกรัง  
   ในการซ่อมแซมถนนหินลูกรังผมให้ช่างไปประมาณการแล้วหินลูกรัง  ทั้ง 8   
   หมู่บ้าน จ านวน 105 รถ มีบางหมู่บ้านที่มีการเกรดบาง หมู่บ้านลงแต่หินลูกรัง 

ผมขอให้สมาชิกท าโครงการเข้ามาหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณคณะบริหารที่ได้อธิบายเชิญท่านขวัญเมือง 
นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์  เรียนท่านประธานผมมีเรื่องอยากฝากไปยังคณะบริหารเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง 
ส.อตบ.หมู่ที่ 7  ส่งหนังสือเข้ามาแล้ว แตท่าง อบต. ยังไม่ได้ออกไปด าเนินการ รู้สึกว่าจะล่าช้า 
                               ความร้อนของประชาชนท าไมถึงได้ ล่าช้าในส่วนนี้ ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านขวัญเมืองที่ได้ตั้งข้อสังเกตเชิญท่านนายก 
นายก อบต.ดงเย็น ครับผมตอบปัญหาท่านขวัญเมืองเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างบางครั้งที่ล่าช้าก็ติด  
   อยู่ที่เสาร์ อาทิตย์ ก็ต้องรอวันราชการบางครั้งก็ต้องรอให้เพ่ิมเป็น 2-3 จุด  
   ก่อนถ้าเป็นจุดเดียวก็ต้องรอครับท่านประธาน ยังไงจะแจ้งก าชับเจ้าหน้าที่  
                               ให้เร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด   
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านนายกท่ีได้อธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจ  มีสมาชิกท่านใดติดใจหรือสงสัยอะไร    
                               อยาก  ซักถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม    -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทุกท่าน 

 ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมด้วยดี  ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4   
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  

                                   (ลงชื่อ)       หนูพิน  นามดี      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางหนูพิน  นามดี) 

                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 

                                    (ลงชื่อ)        สุนันท์  หัสดร     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1  
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

                             

 

 



 

    (ลงชื่อ)  สมบูรณ์  ชินแสง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                (ลงชื่อ)         สุพัฒน์  พรมเมฆ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 

                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                  (ลงชื่อ)       ชนะจิตต์  ถวิลเครือ      ผู้รับรองรายงานการประชุม       
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดงเย็น ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
 

                                   (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุนันท์  หัสดร) 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1  
        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
                                (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ์  ชินแสง) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                              (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุพัฒน์  พรมเมฆ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ/วิสามัญ           
สมัยที่ ............  ครั้งที่ ............/....................  เมื่อวันที่  .............................................. .........  ประธานสภา อบต.ดงเย็น            
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 

 
                          
                                  (ลงชื่อ)         

       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 
 

 


