
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม   ๒๕๖๐ 

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 นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สุพัฒน์ พรมเมฆ  
๖ นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
๗ นางวาสนา  แสนโชต ิ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ วาสนา  แสนโชติ  
๘ นายพลเวียง ค าสีลา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 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. หมู่ที่ ๖ 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 นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร์  
๑๖ นางหนูพิน นามดี 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 นายฐานิสร์  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิสร์  มูลด ี  
๖ นางสาวปนัดดา กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  

 
 

/เริ่มประชุม... 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕ น.  
ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานส่วนต าบลดงเย็นทุกคนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา๓มิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 

 ๑.๒ ทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุ
มาศตลอดจนอาคารลูกขุน พระยานนุมาศท่ีท้องสนามหลวง  ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๐  พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมชม ๑ แสนคนต่อวัน  การแต่งกายชุดสุภาพ สตรี   
ใส่กระโปรงคลุมเข่าหรือกางเกงสุภาพไม่รัดรูป 

 ๑.๓ สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของ 
นางสาวยิ่งรักษ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และจะพยายามน าตัวกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ต่อไป 

 ๑.๔.๑ รฐับาลยังไม่ปลดล็อคให้พรรคการเมืองประชุมพรรค ยังไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองได้     
คงต้องรอต่อไป คงจะมีการเลือกตั้งทั่วไปราวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ อย่างแน่นอน ในระเบียบ
วาระท่ี ๑ แจ้งให้ทราบก็ไม่เพียงเท่านี้  เชิญท่านนายก 

นายกฯ - เรียนท่านประธานสมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
เราเคยจ่ายทุกวันที่ ๓ ของทุกเดือนถ้าไม่ติดเสาร์ อาทิตย์ ในเดือนนี้ติดงานลอยกระทง จึงได้เลื่อน
เป็นวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้แจ้งเก่ียวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเราเคยจ่ายวันที่ ๓ ของทุก
เดือน แต่เลื่อนมาจ่ายเป็นวันที่ ๖  เนื่องจากติดงานลอยกระทง  

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
       เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๓.๑ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 
๒๕๖๐) เชิญท่านนายกได้อธิบายหรือรายงานการติดตามและประเมินผลแผนให้กับสมาชิกได้รับ
ทราบครับ 

นายก - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ผมขอมอบหมายให้ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่าน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปี
ละ ๒ ครั้ง  ภายในเดือน เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  ดิฉันขอน าเรียนชี้แจงรายงานการ
ติดตามประเมินผลแผน  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับท่านสมาชิก ทุกท่าน  
ส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  มีจ านวน ๑๖๗ โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
อนุมัติงบประมาณประจ าปี และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๖๙ โครงการ 



-๓- 
 ในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา สามารถด าเนินการเสร็จแล้ว ๔๘ โครงการ   ส่วนข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ อยู่ในเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน ค่ะ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาดูร่วมกัน หากมีข้อ
สงสัย สามารถสอบถามได้คะ 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  ๕ 
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี สาธารณสุข และการ

ท่องเที่ยว 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีส่วนร่วมของประชาชน  กรรมการชุมชนก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนา เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 - ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนเราสามารถจะดูได้ในเอกสารที่เราได้จัดส่งให้สมาชิกทุก
ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับแผนที่เราได้ท าไปแล้วกี่โครงการ คิดเป็นร้อยละเท่าไร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - มี ๕๒ โครงการ อนุมัติงบประมาณ ๒๑ โครงการ ลงนามสัญญา ๒๑ โครงการ เบิกจ่าย ๑๗ 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ - มี ๔ โครงการ อนุมัติงบประมาณ ๓ โครงการ ลงนามสัญญา ๒ โครงการ เบิกจ่าย ๒ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ - มี ๔๓ โครงการ อนุมัติงบประมาณ ๒๐ โครงการ ลงนามสัญญา ๑๑ โครงการ เบิกจ่าย ๑๑ 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ - มี ๓๒ โครงการ อนุมัติงบประมาณ ๑๕ โครงการ ลงนามสัญญา ๘ โครงการ เบิกจ่าย ๘ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ - มี ๒๖ โครงการ อนุมัติงบประมาณ ๑๐ โครงการ ลงนามสัญญา ๖ โครงการ เบิกจ่าย ๖ โครงการ 
 - รวม ๑๖๗ โครงการ อนุมัติงบประมาณ ๖๙ โครงการ ลงนามสัญญา ๔๘ โครงการ เบิกจ่าย ๔๔ 

โครงการ ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ท่านสมาชิกสามารถดูได้จากเอกสารที่แจกจ่ายให้กับทุกท่าน 
หากท่านสงสัยประเด็นใด ก็สามารถสอบได้เลย และดินฉันมีเรื่องที่จะน าเรียนเกี่ยวกับการแผนพัฒน
สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ส าหรับแผนพัฒนาสามปีได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน นี้ ต่อไปเรา
จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) คะ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณ นักวิเคราะห์ที่ได้อธิบายในการติดตามและประเมินผลแผนให้กับสมาชิกได้เข้าใจ  
มีใครอยากซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายบุญมา เยาวะศรี- เรียนท่านคณะบริหาร สมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอแนะแนวคิดอีกส่วนหนึ่งเป็นแผนภูมิใน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเช่น 
 ๑. กลุ่มผู้สูงอายุเราปรับเปลี่ยนขึ้นเล็กน้อย เพราะมันเกี่ยวกับการเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้องเรา 
 ๒. กลุ่มอาชีพกลุ่มที่เราพอช่วยเหลือได้บ้างในยุทธศาสตร์ตรงนี้ อบต.เราพอที่จะปรับเปลี่ยนได้บ้าง

ในปีงบประมาณต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านบุญมาท่ีให้ข้อเสนอแนะที่ได้ตั้งข้อสังเกต ตามในแผนก็น้อยมาก เ 

ชิญท่านสุนันท์ครับ 
นายสุนันท์ หัสดร- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมได้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับยุทธศาสตร์ 



-๔- 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ๑๔ โครงการ 

เราท าได้แค่ ๒ โครงการ  ผมอยากทราบว่าในต าบลของเรามีกลุ่มอาชีพ ถ้าไม่มีกลุ่มอาชีพชุมชน 
ของเราถึงจะแข็งแกร่งยังไงก็ต้องมีปัญหาถ้าขาดอาชีพ ผมจึงคิดว่าเราองค์กรของเราน่าจะขยับ
โครงการให้มากกว่านี้ เราจะท าอย่างไรให้ชุมชนของเรามีความม่ันใจมีอาชีพกลุ่มท่ีเข้มแข็ง ถ้าไม่ผิด
ระเบียบผมขอฝากคณะผู้บริหารพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านสุนันท์ที่ได้ตั้งข้อสังเกต  เชิญท่านนายกได้ชี้แจง 
นายก อบตงดงเย็น- เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่านผมขอชี้แจงตามแผนภูมิที่ท่าน ส.อบต. บุญมา             

ส.อบต.สุนันท์ กล่าวตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ  ๑๔ โครงการ  ท าได้แค่ ๒ โครงการมันน้อย แนวคิดกับแนวปฏิบัติ
มันสวนทางกัน 

 ๑. สวนทางในเรื่องระเบียบไม่ใช่ว่าเราไม่ขอ 
 ๒. อย่างที่ท่านสุนันท์พูดเราอยากจะช่วยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากช่วย มีกลุ่มใดที่จะจดทะเบียนถูกต้อง

หรือไม่ 
 ๓. ขาดการรับผิดชอบแต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่างกลุ่มเลี้ยงวัวตอนนี้เขาทวงถามหนี้มาก็ไม่ได้มีการ

รับผิดชอบ ขาดความสามัคคี ยกตัวอย่างศูนย์ถ่ายทอดเกษตรเทคโนโลยีอยู่ใกล้ อบต. เรา         
ก านันเป็นประธาน เราเคยสนับสนุนปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท มันไม่คุ้ม กลุ่มขาดความสามัคคี 
เพราะฉะนั้นเราจะสนับสนุนตามความเป็นจริงหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ 

ประธานสภาฯ - ท่านนายกได้อธิบายให้สมาชิกได้เข้าใจ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานติดตามประเมินผล 
                    และแผน มีสมาชิกท่านใดอยากซักถามอีกหรือไม่ เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิก ดิฉันขอเสริมท่านสุนันท์โครงการทุกโครงการ ถ้าเป็น

โครงการที่เป็นกลุ่มดิฉันก็ไม่ส่ง หากได้มาเป็นเงินก็จะแบ่งกัน ดิฉันว่าขาดความสามัคคี ขาดความ
เข้มแข็งในกลุ่มด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณรองประธานสภาฯ ที่ให้ความชัดเจน เรื่องนี้ขอให้หัวหน้าส านักปลัดอธิบาย เชิญครับ 
หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก เรื่องนี้เราขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าการ

ตั้งกลุ่มท าอย่างไร การตั้งกลุ่มต้องขึ้นทะเบียนกับเกษตรเป็นกลุ่ม ถ้าเราจะให้งบประมาณต้องตั้ง
กลุ่มต้องเขียนโครงการข้ึนมา มีใครประธาน ใครเป็นกรรมการ เราจึงจะให้งบประมาณได้ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกได้เข้าใจ เชิญท่านสุนันท์ 
นายสุนันท์ หัสดร- เรียนท่านประธาน ท่านนายก ผมอยากทราบโครงการเรา ๑๖๗ โครงการ ในแผนพัฒนา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  เราท าได้ ๔๘ โครงการ ผมอยากว่ามันจะกระทบ อบต. เราหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - เชิญ นักวิเคราะห์ฯ  ได้ชี้แจง 
นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับโครงการในแผนพัฒนา ๑๖๗ โครงการ ที่สมาชิกถามว่ามี 

ผลกระทบไหม ดิฉันขอน าเรียนว่า การวางแผนเราวางไว้กว้างๆ ตามความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชน หากไม่มีในแผนเราก็ไม่สามารถน าด าเนินการได้ แต่การจะด าเนินการตามแผนได้ก็ต้องดู
ที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร้อยละที่สรุปออกมาว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั้น มันเป็นตัวชี้วัดว่าเรา
สามารถด าเนินการได้แผนได้ตามที่วางไว้ไหม มันจะกระทบตอนที่เราตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ในข้อนี้ถ้าเราท าตามแผนได้น้อย คะแนนการประเมินก็จะได้น้อยค่ะ 
ในส่วนอ่ืนๆ ก็ ไม่มี ผลกระทบใดๆ ค่ะ เพราะการจะจัดสรรงบประมาณไปสู่การพัฒนา              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ต้องที่ดูการบริหารงบประมาณในแต่ละปี   



-๕- 
 
ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก 
นายก อบต.ดงเย็น- ขอเพ่ิมเติมนักวิเคราะห์นิดหนึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ส่งโครงการประมาณ ๒๐ โครงการ แผนอยู่ใน

แผนพัฒนาสามปีมันก็เลยกว้าง ถ้าเราเสนอหมู่บ้านละ ๑๐ โครงการ เอาเข้าไว้ในแผนก็คงไม่มาก
ขนาดนี้หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ 

ประธานสภาฯ - หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจเราท าแผนในวงกว้างในแผนพัฒนาสามปี ดังท่านนายกได้อธิบาย 
ส.อบต.พลเวียง - เรียนทานประธานสภาฯ ผมฝากถามท่านวิเคราะห์ช่องงบประมาณเบิกจ่ายกับช่องร้อยละไม่  

ตรงกันครับ 
นักวิเคราะห์ฯ  - ขอประธานอภัยตัวเลขอาจผิดพลาด ขอแก้ไขตัวเลข 
ประธานสภาฯ     ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี ๓ หลังจากที่ท่านศึกษาดูแล้วยังมีปัญหาข้องใจอะไรอยากซักถามกับ

ฝ่ายคณะบริหาร  คณะบริหารท่านเปิดกว้างให้ทุกท่านสอบถามแต่ให้อยู่ในประเด็น ครับ มีท่านใด
จะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔     วาระอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ - เชิญ ท่านบุญมา 
นายบุญมา เยาวะศรี - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกทุกท่าน ผมอยากเรียนถามการโอน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ งบประมาณหมวดครุภัณฑ์เราจัดซื้อหมวดครุภัณฑ์ ๖ รายการ เราจัดซื้อพร้อมใช้งาน 

แล้วหรือยังครับ 
นายทองฤทธิ์ คตสังหาร - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากฝากถามท่านนายกเรื่องซ่อมแซมถนนลูกรังครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
ประธานสภาฯ  - เชิญท่านรองรุ่งนภา บูรณะพล  
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก คณะบริหาร ดิฉัน อยากหารือเรื่องถนนที่เราได้ท าไป

แล้วมันเกิดช ารุดชาวบ้านสอบถามผู้ตรวจการจะท าอย่างไร หจก. จะรับผิดชอบไหม 
ขอขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ     - เชิญท่านพลเวียง 
ส.อบต.พลเวียง     - เรียนท่านประธานสภาผมฝากถามนายงานลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยงบเบิกจ่ายส าหรับไฟฟ้า   
                          งานลอยกระทงผมอยากทราบว่าให้ศูนย์เกษตรจ่ายหรือว่าทาง อบต. จะจ่ายครับ 
ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกตอบค าถามสมาชิกครับ 
นายก - ขอตอบค าถามสมาชิกทุกท่าน ตอบท่านบุญมา เรื่องการโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ท าไมมัน

ใช้แค่ ๖ รายการอีกรายการหนึ่งหายไปไหน ครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๖ รายการ คงเหลือแต่เวที สแตนท์ของสภาฯ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ไม่มีในแบบ
แปลนต้องหาช่างมาท าเองหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ  ตอบท่านทองฤทธิ์ โครงการซ่อมแซมถนน      
หินลูกรังผมจะให้ช่างออกไปดูต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ตอบรองประธานสภาฯ เรื่อง ถนนที่ท า
แล้วช ารุด  ผมจะให้ หจก. ที่ท ารับผิดชอบเพราะเรายังอยู่ในสัญญาถ้าหมู่บ้านใดช ารุดก็แจ้ง       
ส่วนเรื่องเงินค่าไฟฟ้าที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร ทาง อบต. เราจะจ่ายให้เราใช้งานลอยกระทง
หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ  

ที่ประชุม -รับทราบ 
/ประธานสภาฯ... 



-๖- 
ประธานสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องแจ้งอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ        - ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วม

ประชุม ผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

    ลงชื่อ    หนูพิน  นามดี    ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
            ( นางหนูพิน  นามดี) 
             ส.อบต. หมู่ที่ ๓ / 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 
 


