
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘   วันท่ี  ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

ผูมาประชุม 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายชนะจิตต  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต  ถวิลเครือ  
๒ นางรุงนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุงนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท  หัสดร ส.อบต.  หมู ๑ สุนันท  หัสดร  
๔ นายมานิต  เมฆศร ี ส.อบต.  หมู ๑ มานิต  เมฆศร ี  
๕ นายสุพัฒน  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู ๒ สุพัฒน  พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชติ ส.อบต.  หมู ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นางหนูพิน  นามดี ส.อบต.  หมู ๓ หนูพิน  นามดี  
๙ นายพลเวียง  คําสีลา ส.อบต.  หมู ๔ พลเวียง  คําสีลา  

๑๐ นายสมบูรณ  ชินแสง ส.อบต.  หมู ๕ สมบูรณ  ชินแสง  
๑๑ นายอุทัย  จันทะวิลัย ส.อบต.  หมู ๖ อุทัย  จันทะวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน  ปาจันทร        ส.อบต.  หมู ๖ โสวัฒน  ปาจันทร         
๑๓ นายขวัญเมือง  ปาจันทร ส.อบต.  หมู ๗ ขวัญเมือง  ปาจันทร  
๑๔ นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร ส.อบต.  หมู ๘ ทองฤทธ์ิ  คตสังหาร  
๑๕ นายอดุลย  ไชยคําจันทร ส.อบต.  หมู ๘ อดุลย  ไชยคําจันทร  
๑๖ นายบุญมา  เยาวะศร ี เลขานุการสภา ฯ บุญมา  เยาวะศร ี  
 

ผูเขารวมประชุม 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายทรงศิลป  หันประดิษฐ นายก อบต.ดงเย็น ทรงศิลป  หันประดิษฐ  
๒ นายคงเดช  แกวเกิด รองนายก อบต.ดงเย็น คงเดช  แกวเกิด  
๓ นางเปรมจิตร  แปลกสินธุ รองนายก อบต.ดงเย็น เปรมจิตร  แปลกสินธุ  
๔ นายประสงค  ดิศเจริญ เลขานุการนายก ฯ ประสงค  ดิศเจริญ  
๕ นายพงษศิริ  ปองปาน ปลัด อบต.ดงเย็น พงษศิริ  ปองปาน  
๖ นายฐานิส  มูลดี หัวหนาสํานักปลัด ฐานิส  มูลดี  
๗ นางสาวปนัดดา  กาหวาย เจาหนาที่วิเคราะหฯ ปนัดดา  กาหวาย  
๘ นางสาวสุพรรณี  ลาดภักดี นิติกร สุพรรณี  ลาดภักดี  
๙ นางสาวควรเทียน  ทองขาว หัวหนาฝายบัญชี ควรเทียน  ทองขาว  

๑๐ นางสาวพัชรวดี  โสนาเรือ จพง.จัดเก็บรายได พัชรวดี  โสนาเรือ  
๑๑ นายกฤษดา  ปตลา นักพัฒนาชุมชน กฤษดา  ปตลา  
 

 ผูไมมาประชุม 

 - ไมม ี

 

(สําเนา) 



- ๒ - 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๑๐  น. 
เลขานุการสภาฯ - ไดเรียกสมาชิกสภาฯ เขาหองประชุมเมื่อครบองคประชุมแลวจึงเชิญทานประธานไดกลาวเปดการประชุม 
ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ ไดมาครบองคประชุมแลวขอเปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนเจาหนาที่และพนักงานทุกคน ที่ไดเขารวมกิจกรรม

วันพอแหงชาติ  ๕ ธันวามหาราช  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๒ การจัดงานกีฬาจตุรมิตรเกมส หนวยงานทุกภาคสวนไดใหความรวมมือเปนอยางดีประสบผลสําเร็จ

เรียบรอยไปดวยดี  เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๓ สถานการณบานเมือง ขณะน้ีคณะกรรมการยกรางฯ กําลังพิจารณาในหมวดการเลือกต้ังของสมาชิก

สภาฯ  โดยจะใหกําหนดหกเดือน ตอไปจะเสนอตอคณะกรรมการสภานิติบัญญัติภายในสี่เดือน จะไดทํา
ประชามติตอไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๔ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ บานดงแสนสุข หมูที่ ๓ จะไดจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูญาน

สิทธิคุณ เจาคณะตําบลดงเย็น ขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นทุก
ทาน ไดเขารวมงานในครั้งน้ี 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๕ อีกไมกี่วันจะเขาชวงเทศกาลปใหม ขอใหทุกทานไดตักเตือนเยาวชนผูขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนการ

ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล  
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งท่ีแลว  

ประธานสภาฯ - สําหรับวันน้ีเปนการประชุมครั้งแรกจึงไมมีการรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 - ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอพิจารณา   

 ๔.๑ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๘  

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดเรียนช้ีแจงรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป 
๒๕๕๘ ขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

นายกฯ - เรียนประธานสภาฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ที่เขารวมประชุม กระผมขอช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ประจําป ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่ไดสงใหสมาชิกสภาฯ และขอใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นทุกทานไดดูบนจอภาพซึ่งวันน้ีจะไดนําเสนอ โดยรายละเอียดจะแบง
ออกเปน ๕ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

  ๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน                                                         
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

/๓.ยุทธศาสตร... 



- ๓ - 

 
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี สาธารณสุข                                                        
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                        
๕. ยุทธศาสตรดานพัฒนาการเมืองและดานการบริหาร 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

๔.๒ เรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๙  

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ นายฐานิส  มูลดี  หัวหนาสํานักปลัด ไดช้ีแจงรายละเอียดเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๙ ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

นายฐานิส มูลดี - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นทุกทาน เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๙  การจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ ซึ่งสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลดงเย็นไดต้ังงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙ ในหมวดงบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ 
ไฟฟาและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ ต้ังไว ๑๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะของ
ครุภัณฑดังน้ี เปนวิทยุมือถือระบบความถ่ี VHF/FM – ๑๓๖.๐๐๐ – ๑๗๔.๐๐๐ MHz กําลังสง ๕ วัตต 
พรอมแบตเตอรี่และแทนชารท จํานวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท โดยเปนครุภัณฑราคาและ
คุณลักษณะตามทองตลาด  

  เมื่อดําเนินการสืบราคาและคุณลักษณะตามทองตลาดแลวปรากฏวาราคาและคุณลักษณะไมอาจ
จัดหาไดและไมเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานแตอยางใด จึงมีความจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหการจัดหาสะดวกและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ดัง
มีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑดังน้ี เปนวิทยุมือถือใชระบบความถ่ี VHF/FM ๒๔๕.๐๐๐ -
๒๔๖.๐๐๐ MHz กําลังสง ๕ วัตต พรอมแบตเตอรี่และแทนชารท จํานวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ 
บาท โดยเปนครุภัณฑราคาและคุณลักษณะตามทองตลาด  

ประธานสภาฯ - ขอใหสมาชิกลงมติโดยวิธีการยกมือ วาเห็นควรอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประจําป ๒๕๕๙ หมวดงบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือ
ถือ ต้ังไว ๑๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑดังน้ี เปนวิทยุมือถือระบบความถ่ี VHF/FM – 
๑๓๖.๐๐๐ – ๑๗๔.๐๐๐ MHz กําลังสง ๕ วัตต พรอมแบตเตอรี่และแทนชารท จํานวน ๕ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท โดยเปนครุภัณฑราคาและคุณลักษณะตามทองตลาด ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ดังมีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑดังน้ี เปนวิทยุมือถือใชระบบความถ่ี VHF/FM ๒๔๕.๐๐๐ -
๒๔๖.๐๐๐ MHz กําลังสง ๕ วัตต พรอมแบตเตอรี่และแทนชารท จํานวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๒,๕๐๐ บาท โดยเปนครุภัณฑราคาและคุณลักษณะตามทองตลาด หรือไม 

 - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ทานใดเห็นวาควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงขอใหยกมือข้ึน 
ที่ประชุม - มีผูออกเสียง จํานวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ทานใดเห็นวาไมควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงขอใหยกมือ

ข้ึน 
ที่ประชุม - ไมมีผูออกเสียง 
มติที่ประชุม - อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย เปนวิทยุมือถือใชระบบความถ่ี VHF/FM ๒๔๕.๐๐๐ 

-๒๔๖.๐๐๐ MHz กําลังสง ๕ วัตต พรอมแบตเตอรี่และแทนชารท จํานวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๒,๕๐๐ บาท โดยเปนครุภัณฑราคาและคุณลักษณะตามทองตลาด   

 
/๔.๓ การราย... 

 



- ๔ - 

 
๔.๓  การรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น และผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดช้ีแจงรายละเอียดรายงานการ ติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น และผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

นายกฯ - เรียนทานประธานสภาฯ เกี่ยวกับการรายงานเรื่องแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล กระผมขอให 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดช้ีแจงตอที่ประชุม 

นางสาวปนัดดา กาหวาย – เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ทุกทาน ขอใหทุกทาน
ดูตามเอกสารที่ไดรับแจกประกอบกับคําช้ีแจงดวย 
  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลดงเย็น ประกอบดวยกระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ  ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดไดดังน้ี  

การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป  เปนการตรวจสอบในระหวางการ
ดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําปงบประมาณน้ัน วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวไดหรือไม  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได  
เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลดงเย็น ซึ่งประกอบไปดวย การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใชจายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามป  
เปนการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่
กําหนดไว  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไดแก  แบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอผล
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอผลการ
ดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่
กําหนดไว อีกทั้งการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการ... 
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ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

๑. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็นในภาพรวม 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๑๕ ๘๐ ๕ 

๒) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม ๓๐ ๖๕ ๕ 

๓) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗๐ ๒๑ ๙ 

๔) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๓๓ ๖๐ ๗ 

๕) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๐ ๔๘ ๒ 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๒๙ ๓๘ ๓๓ 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๕๒ ๖๐ ๘ 

๘) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน ๓๓ ๖๔ ๓ 

๙) ประโยชนที่ประชาชนไดรับการการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๐ ๔๐ ๑๐ 

สรุป ภาพความความพึงพอใจ ๓๙.๑๑ ๕๒.๘๙ ๙.๑๑ 

 
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

ไดสรุปปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ดังน้ี 
ปญหา 
๑)  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาที่ควร  ขาดบุคลากรใน 

การดําเนินงานดานโยธา บุคลากรขาดความรูความสามารถ ทํางานไมตรงหนาที่ ทําใหการดําเนินงานดาน
โครงสรางพื้นฐานลาชา งานไมประสบความสําเร็จ  

๒) ปญหาเรื่องการเขียนแบบ แบบแปลนที่ใชในการกอสราง ไมทันสมัย ไมสมดุลกับสิ่งที่เกิดข้ึนใน
ปจจุบัน  

๓)  เครื่องมือ เครือ่งใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๔)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๕)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
๖)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่จะสามารถ

ดําเนินการได  
/อุปสรรค... 
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อุปสรรค 
๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางาน 
มีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางย่ิง  
๒)  องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของ 
ประชาชน   
๓)  องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่   

   
ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 

   ปญหา  
๑)  องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถบรรจุและดําเนินการไดครอบคลุมทุก  ยุทธศาสตร   
๒)  องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ต้ังไว 

   อุปสรรค 
๑)  โครงการ/กิจกรรมบางยุทธศาสตรตองใชงบประมาณมากและยังไมจําเปนเรงดวน  
๒)  มีโครงการกิจกรรมที่บรรจุไวในแผนมากเกินความจําเปน ทําใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

สามป ไมเปนไปตามตัวช้ีวัด  รอยละในการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ตํ่า   
ขอเสนอแนะ  เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  มีระดับความสําเร็จที่

สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี   

   การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือ  

ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป มาพิจารณาดําเนินการ  
๓) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ ในแผนพัฒนาสามป  และไมควรบรรจุ

แผนงานมากเกินไป  
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด   
๖) การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตองคุมคากับงบประมาณที่เสียไป ตองเกิดประโยชนสูงสุด

ตอประชาชน 
๗) บุคลากรในการดําเนินงานดานโยธา บุคลากรขาดความรูความสามารถ ทํางานไมตรงหนาที่ ทํา

ใหการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานลาชา งานไมประสบความสําเร็จ ควรสรรหาบุคลากรดานชาง ที่มี
ความรูความสามารถ มาทํางานดานน้ี งานจะไดประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

/๓) เจา... 
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 ๓)  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลควรย้ิมแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล  

จากขอเสนอแนะดังกลาว  หากองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการได จะสงผลให
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ตามที่เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ไดช้ีแจงไปแลวน้ันมีทานใดจะซักถามเพิ่มเติม เชิญซักถามได 
นายบุญมา เยาวะศรี – เรียนทานประธาน ที่เคารพกระผมมีขอซักถามและขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานของคณะผูบริหาร  

ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผานมา ตามแผนภูมิวงกลม ซึ่งแสดงเปนเปอรเซ็นต ในยุทธศาสตรตางๆ ตาม
ตัวเลขคาใชจายไมคอยสมดุล เพราะรายจายในหมวดงบลงทุนถือวายังนอย ใกลเคียงกับรายจายหมวดคา
วัสดุและหมวดคาใชสอย ในปงบประมาณตอไปอยากฝากใหจัดสรรงบประมาณในงบลงทุนใหเพิ่มข้ึน
มากกวาน้ี 

ประธานสภาฯ - ในเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ไดสอบถามและเสนอแนะ ขอใหคณะผูบริหารไดช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม
ดวย 

นายกฯ - เกี่ยวกับเรื่องการบริหารคาใชจายงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๘ รายจายในหมวดตางๆ เราได
จัดสรรตามหมวดที่มีความจําเปนที่จะตองจาย เพื่อการพัฒนาใหเดินหนาไปพรอมกัน บางอยางเราตองจาย
ตามขอผูกพัน เงินอุดหนุนตองจายตามวัตถุประสงค 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายกฯ - ในเรื่องการขยายเขตไฟฟาตามงบประมาณป ๒๕๕๘ น้ัน โครงการขยายเขตไฟฟาแตละหมูบาน ขอเรียน 

ตอที่ประชุมวา การเสนอโครงการขอใหสมาชิกทุกทานไดนําโครงการที่มีปญหาเรงดวนมาดําเนินการกอน 
จึงจะเปนการแกปญหาที่ถูกจุด เกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน 

นายโสวัฒน ปาจันทร – เรื่องงบขยายเขตไฟฟา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นไดพิจารณาและมีขอตกลง
รวมกันไวแลว โดยการจัดสรรงบประมาณ เราจะพิจารณาจากชุมชนที่เดือดรอนเปนหลัก 

นายกฯ - เรียนทานประธาน กระผมขอเรียนช้ีแจงหมวดรายรับรายจาย ประจําป ๒๕๕๘ ใหที่ประชุมไดรับทราบ
ตามเอกสารที่สงถึงสมาชิกฯ ไปแลวน้ัน 

  
รายรับประจําป [ปงบประมาณ ๒๕๕๘] 

ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

หมวดภาษีอากร   

๑ ภาษีจัดเก็บเอง   ๗๖,๙๘๙.๑๕ 

๒ ภาษีรัฐบาลจัดสรร    ๑๖,๒๖๗,๗๙๐.๖๓ 

หมวดคาธรรมเนียม   

๑ ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม     ๘๗,๑๖๔.๐๐ 

/หมวด... 



หมวดรายไดจากทรัพยสิน   

๑ รายไดจากทรัพยสิน    ๑๕๖,๔๑๗.๑๑ 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   

๑ รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     ๐.๐๐ 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   

๑ รายไดเบ็ดเตล็ด     ๑๓๖,๗๐๐.๐๐ 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   

๑ เงินอุดหนุนทั่วไปลดชองวางทางการคลัง   ๐.๐๐ 

๒ เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  ๐.๐๐ 

๓ เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดําเนินภารกิจถายโอนตาม

แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.

(กําหนดวัตถุประสงค) ๑๐,๔๑๗,๙๐๑.๐๐ 

๔ เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ นอกเหนือจากรายการขางตน   ๐.๐๐ 
 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

๑ เงินอุดหนุนดานการศึกษา  ๐.๐๐ 

๒ เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ๑๒,๙๔๑,๗๙๙.๐๐ 

๓ เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร ๐.๐๐ 

๔ เฉพาะกิจจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ๐.๐๐ 

๕ เฉพาะกิจการเคหะแหงชาติ  ๐.๐๐ 

๖ เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข  ๐.๐๐ 

๗ เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ๐.๐๐ 

๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการขางตน  ๐.๐๐ 

- ๘ - 

/หมวด... 



หมวดเงินกู   

๑ เงินกู (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ) ๐.๐๐ 

๒ เงินกูกองทุนสิ่งแวดลอม  ๐.๐๐ 

หมวดรายรับอ่ืนๆ   

๑ รายรับอื่นๆ     ๐.๐๐ 

หมวดบัญชีเงินสะสม   

๑ ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ ๑๔,๓๒๓,๖๔๒.๘๕ 

๒ ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ 
๑๑,๑๑๓,๒๒๔.๐๗ 

 
 รายจายประจําป [ปงบประมาณ ๒๕๕๘] 

ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

หมวดรายจายงบกลาง   

๑ เงินชวยเหลือคาทําศพ  ๐.๐๐ 

๒ คาชําระหน้ีเงินตนและดอกเบี้ย  ๐.๐๐ 

๓ รายจายตามขอผูกพัน        ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บท.)           ๑๕๕,๐๓๐.๐๐ 

๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๖๙,๖๗๑.๐๐              

๖ เงินสํารองจาย        ๔๒๖,๑๗๓.๐๐ 

๗ เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา  ๐.๐๐ 

๘ เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ๐.๐๐ 

๙ อื่นๆ นอกเหนือจากรายการขางตน         ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 

/ รายจาย... 

- ๙ - 



 
รายจายประจําป [ปงบประมาณ ๒๕๕๘] (ตอ) 

ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

หมวดรายจายประจํา   

๑ เงินเดือน ๖,๓๕๘,๖๙๔.๐๐ 

๒ คาจางประจํา  ๐.๐๐ 

๓ คาจางช่ัวคราว  ๐.๐๐ 

๔ คาตอบแทน (ก.บท.) ๙๗๐,๐๙๐.๐๐ 

๕ คาใชสอย     ๒,๑๑๘,๓๑๗.๖๖ 

๖ คาวัสดุ ๒,๕๒๑,๖๔๔.๘๔ 

๗ คาสาธารณูปโภค         ๒๕๕,๙๒๐.๓๗ 

๘ เงินอุดหนุน      ๔,๖๐๙,๓๐๙.๒๗ 

๙ อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน  ๐.๐๐ 

หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน   

๑ คาครุภัณฑ       ๒๔๔,๕๐๐.๐๐ 

๒ คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ๓,๐๒๗,๐๐๐.๐๐ 

๓ จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    ๒,๔๐๓,๐๐๐.๐๐ 

๔ จายจากเงินสะสม   ๓,๕๕๗,๖๐๐.๐๐ 

๕ จายจากเงินกู  ๐.๐๐ 

๖ อื่นๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 
 ๐.๐๐ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระที่ ๔ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยหรือจะซักถามคณะผูบริหารขอเรียนเชิญ ถาไมมี

ขอผานไปวาระอื่นๆ 
 
 

/ระเบียบ... 

- ๑๐ - 



- ๑๑ – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
นายขวัญเมือง ปาจันทร - เรียนทานประธาน กระผมอยากจะซักถามคณะผูบริหาร เกี่ยวกับเรื่องรั้วรอบบริเวณศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร หมูที่ ๗ ซึ่งในสวนของอาคารไดกอสรางเสร็จไปเรียบรอยแลวแตยังไมสามารถเปด
การเรียนการสอนได เพราะขาดรั้วรอบบริเวณ เน่ืองจากบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กอสรางใหมอยูใกล
แหลงนํ้า ซึ่งอาจเปนอันตรายตอเด็ก 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นางรุงนภา บูรณะพล - เรียนทานประธาน ดิฉันขอเรียนถามคณะผูบริหาร ในการดําเนินงาน งบประมาณป ๒๕๕๘ ดังน้ี  
 ๑. เรื่องการซอมแซมถนนลูกรังชํารุดในชวงหนาฝนที่ผานมา สวนโยธา ไดประมาณการโครงการเสร็จแลว

หรือยัง ซึ่งขณะน้ียังไมไดดําเนินการ 
 ๒. โครงการขยายเขตไฟฟาภายในตําบลดงเย็น ซึ่งใชงบประมาณป ๒๕๕๘ จะดําเนินการในชวงเวลาใด 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญทานนายกไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบดวย 
นายกฯ  - เรื่องเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการไปแลว ซึ่งผมได

มอบหมายใหผูอํานวยการกองชาง ไปดําเนินการแลว ปญหาเปนอยางไรจะใหผูอํานวยการกองชางมาแจง
ใหทราบในคราวประชุมครั้งตอไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายกฯ   - เรื่องการซอมแซมถนนลูกรัง อยูในข้ันตอนเสนอโครงการ จะดําเนินการในเร็ววันน้ี 

- การขยายเขตไฟฟาภายในตําบลดงเย็น ไดโอนเงินใหการไฟฟาอําเภอบานดุงไปแลว จะมอบหมายใหกอง 
ชางไปติดตาม ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยกันติดตามดวย 
- การซอมแซมไฟฟาแสงสวาง หมูที่ ๗ ไดมอบหมายใหกองชางไปดําเนินการแลว 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายบุญมา เยาวะศรี – เรียนทานประธานสภาฯ กระผมมีขอซักถามตอคณะผูบริหารดังน้ี 
 ๑. โครงการกอสรางศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการไปถึงไหนแลว 
 ๒. เรื่องขอจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๕๘ มีกําหนดประชุมในหวงเดือนไหน 
 ๓. งานสงทายปเกาตอนรับปใหม ที่เราเคยจัดงานปน้ีเราจะจัดอีกเหมือนเดิมไหม 
นายพลเวียง คําสีลา – ขอสอบถามโครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ งบประมาณป ๒๕๕๘ เราจะดําเนินการตอไหม 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญทานนายกไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบดวย 
นายกฯ - เรียนทานประธาน ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามขอช้ีแจงดังน้ี 
 - เรื่องการกอสรางอาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย น้ันผูรับจางไดเขามาทําสัญญาแลว 
 - การใชจายเงินสะสมตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ขอใหสภาฯ เปนผู

กําหนดเปดประชุมสมัยวิสามัญ 
 - การจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหมภายในหนวยงานขอใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน

ตําบล มาตกลงกันในวันประชุม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 - เรื่องการกอสรางปายประชาสัมพันธ ผูรับจางจะเขามาดําเนินการเร็วๆ น้ี ซึ่งไดมอบหมายใหเลขานุการ

นายก ไปดําเนินการติดตอประสานงานแลว 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  

- ถาไมมขีอขอบคุณสมาชิกทุกทาน และคณะผูบริหารที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี  
 
 

/เลิก... 
 



- ๑๒ – 

 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

ลงช่ือ     บุญมา  เยาวะศร ี   ผูบันทึกรายงานการประชุม 

              ( นายบุญมา  เยาวะศรี ) 

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

    

        ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

ลงช่ือ        สุนันท  หัสดร       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

         ( นายสุนันท  หัสดร )                    

 

                      ลงช่ือ     สมบูรณ   ชินแสง      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

          ( นายสมบูรณ   ชินแสง )  

 

        ลงช่ือ      สุพัฒน  พรมเมฆ      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          ( นายสุพัฒน  พรมเมฆ )   

 

ลงช่ือ      ชนะจิตต ถวิลเครือ    ผูรับรองรายงานการประชุม 

                    ( นายชนะจิตต ถวิลเครือ )   

              ประธานสภาฯ  ทําหนาที่เปนประธาน 

 

 

 

 


