
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
ครั้งที่ 1/๒๕61  

วันที่  14  กุมภาพันธ์ 2561 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

******************** 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ ประธานสภา ฯ ชนะจิตต์  ถวิลเครือ  
๒ นางรุ่งนภา  บูรณะพล รองประธานสภา ฯ รุ่งนภา  บูรณะพล  
๓ นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต.  หมู่ ๑ สุนันท์  หัสดร  
4 นายมานิต  เมฆศรี ส.อบต.  หมู่ ๑ มานิต  เมฆศรี  
5 นายสุพัฒน์  พรมเมฆ ส.อบต.  หมู่ ๒ สุพัฒน์  พรมเมฆ  
6 นายสันติ  ถวิลเครือ ส.อบต.  หมู่ ๒ สันติ  ถวิลเครือ  
7 นางวาสนา  แสนโชต ิ ส.อบต.  หมู่ ๓ วาสนา  แสนโชต ิ  
8 นายพลเวียง  ค าสีลา ส.อบต.  หมู่ ๔ พลเวียง  ค าสีลา  
9 นายบุญมา   เยาวะศรี ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมา เยาวะศรี  

10 นายสมบูรณ์  ชินแสง ส.อบต.  หมู่๕ สมบูรณ์  ชินแสง  
11 นายอุทัย  จันทะวิลัย ส.อบต.  หมู่๖ อุทัย  จันทะวิลัย  
๑๒ นายโสวัฒน์  ป่าจันทร ์ ส.อบต.  หมู่๖ โสวัฒน์  ป่าจันทร ์  
1๓ นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๗ ขวัญเมือง  ป่าจันทร์  
1๔ นายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต.  หมู่๘ ทองฤทธิ์  คตสังหาร  
1๕ นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์ ส.อบต.  หมู่๘ อดุลย์  ไชยค าจันทร์  
1๖ นางหนูพิน   นามดี เลขานุการสภา ฯ หนูพิน  นามดี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ 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 ฯ ประสงค์  ดิศเจริญ  
5 นายฐานิส  มูลดี หัวหน้าส านักปลัด ฐานิส  มูลดี  
6 นางสาวปนัดดา  กาหวาย นักวิเคราะห์ฯ ปนัดดา  กาหวาย  
     

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

/ระเบียบวาระท่ี 1 ... 

(ส ำเนำ) 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - วันนี้วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เป็นวันแห่งความรักขอให้สมาชิกทุกท่านผู้ที่เข้าร่วมประชุม   

ทุกคน ขอให้มีความสุขมีความรักให้ต่อกันและกัน 
 ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พี่น้องผู้เป็นลูกค้า ธกส. 

ร่วมโครงการตั้งแต่วันที่  ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนธนาคารออม
สินได้ออกมาบริการพ่ีน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วส าหรับผู้มีรายได้น้อย  แต่ไม่รับลงทะเบียนเพ่ิม คนที่
ได้ ๓๐๐ บาท ก็จะเพ่ิมเป็น ๕๐๐  บาท  คนที่เคยได้ ๒๐๐ บาท ก็จะเพ่ิมเป็น ๓๐๐ บาท  ทุกท่าน
คงเข้าใจ  เชิญท่านสุนันท์ 

ส.อบต.สุนันท์ - เรียนท่านประธานสภา ฯ ส าหรับผู้มีรายได้น้อยประชาชนอาจไม่เข้าใจผู้มีบัตรแสดงตนที่ได้เพ่ิม
จะต้องไปร่วมโครงการ ถ้าไม่ไปเข้าร่วมโครงการจะไม่ได้เงินเพ่ิม ผมกลัวว่าประชาชนจะไม่เข้าใจ
ครับท่าน 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณ ส.อบต.สุนันท์  ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ขอให้สมาชิกช่วยแนะน าชาวบ้านของเราให้ข้า
ใจด้วย  ถ้าไม่ไปร่วมโครงการจะไม่ได้เงินเพ่ิม 

 ๑.๒ ส าหรับเรื่องงการเมืองยังไม่นิ่งต้องรอดูไปก่อน ส าหรับเรื่องแจ้งให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ - ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เสนอขึ้นใหม่ 
ประธานสภาฯ ๓.๑ พิจารณาก าหนดสมัยประชุม สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี     
                          ๒๕๖๒   
ประธานสภาฯ - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่  ๖) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 นั้น การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสามัญประจ า,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
แต่ละปี ฉะนั้น ในวันนี้ผมขอหารือต่อที่ประชุมแห่งนี้  ก่อนที่จะหารือ ขอน าเรียนรายละเอียด ให้ที่
ประชุมทราบว่า เมื่อ ปี พ.ศ. 2560 สภาฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ดังนี้ 

ประธานสภาฯ  - เมื่อปี พ.ศ. 2560 เราได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  ไว้ดังนี้ 
1. ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

    - สมัยสามัญท่ี 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2560 
    - สมัยสามัญท่ี 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2560 
    - สมัยสามัญท่ี 3/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 
    - สมัยสามัญท่ี 4/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2560 
    2. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 
    - สมัยสามัญท่ี 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2561 

 
/ขอให้ที่ประชุม... 
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-ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ว่าจะก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี กี่สมัย     
ในห้วงวันที่เท่าไร และก าหนดสมัยแรกของปีถัด ในห้วงเดือนไหน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
ร่วมกัน เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้น าเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุม ก่อนที่สภาจะพิจารณาก าหน ดิฉันขอน าเรียนชี้แจงให้สภาได้พิจารณา ดังนี้ ในสมัยที่   
2 ที่สภาเคยได้ก าหนดไว้ คือ วันที่ 1-15 มิถุนายน ดินฉันขอเสนอให้พิจารณา ห้วงเวลา เป็นวันที่ 
26 เมษายน – 10 พฤษภาคม มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้สภาได้พิจารณาการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบเดือนเมษายน และในสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดิฉันขอน าเรียนให้
สภาฯ พิจารณา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม -  ๙ พฤศจิกายน มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้สภา
พิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบเดือนตุลาคม หากมีความจ าเป็นผู้บริหาร 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น อาจเสนอให้ขอเปิดประชุมวิสามัญ ต่อนายอ าเภอบ้านดุง ได้คะ 

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบ  ขอให้สมาชิกได้พิจารณาสมัยประชุม  
                        สมัยสามัญในวาระนี้  เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหารสมาชิกทุกท่าน ประเด็นของสมัยสามัญเรา ในสมัยสามัญ    
                        สมัยที่ 3 ระหว่าง วันที่ 1-15 สิงหาคม  ทางผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                        ประจ าปี ขอให้พิจารณา เป็นวันที่ 15 – 29 สิงหาคม มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้ทาง   
                       เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้อง ขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา 
                       ให้เลื่อนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดที่ได้อธิบายให้สมาชิกได้เข้าใจ เชิญท่านนายก 
นายก - เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน ตามที่ข้อมูลนักวิเคราะห์หัวหน้าส านักปลัดได้กล่าวมา หนึ่งปีมี

ประชุมสมัยสามัญมี ๔ ครั้งผมเห็นด้วย การขอเลื่อนการประชุมผมเห็นด้วย แต่ผมเป็นห่วงการท า
ข้อบัญญัติจะท าทันไหม เรามาพิจารณาร่วมกัน 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายกมีสมาชิกท่านใดคิดเห็นต่างจากท่านนายก 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารในการประชุมครั้งที่ ๓ ถ้าเราต้องเลื่อนเกรงว่าเจ้าหน้าที่

จะท าข้อบัญญัติไม่ทัน เจ้าหน้าที่จะท าทันไหม 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณรองประธานสภา ฯ   
นักวิเคราะห์ฯ - ระเบียบได้ก าหนดไว้แล้วว่า ผู้บริหารต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สภา

พิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม จากการด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินงานอาจจะล่าช้าบ้าง   
แต่ในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ก็มีติดขัดบ้าง แต่ก็สามารถด าเนินการเสนอสภาฯ ได้ทัน 15 
สิงหาคม  

หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธานสภา คณะบริหารท่านสมาชิกทุกท่าน  ส าหรับเรื่องท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี  เราได้ตั้งการประชุมสมัยประชุมไว้  สมัย  ทางเราก็ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ ใน
สมัยที่ 3 ขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณนักวิเคราะห์หัวหน้าส านักปลัด  ก็ด้วยหลักการและเหตุผลในการประชุมสมัยที่ ๓     
เราจะได้พิจารณาก าหนดกัน เชิญท่านสุนันท์ 

ส.อบต.สุนันท์ - เรียนท่านประธานในกรณีเราจะพิจารณาการประชุมสมัยสามัญ ในสมัยที่ 3 ทางเจ้าหน้าที่ขอ
เลื่อน ผมตั้งขอสังเกตในความล่าช้าส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ช่างแล้ว ตามที่ได้สังเกตติดอยู่ที่เอกสาร    
หรือในเรื่องของงบประมาณ เพราะฉะนั้นเราก็ควรพิจารณาในส่วนนี้ครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านสุนันท์ที่ได้เสนอแนะ  เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
/หัวหน้าส านักปลัด... 
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รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธาน ที่จริงพูดกันแล้วหลายครั้งท่านปลัดคงจ าได้ในการเลื่อนสมัยการประชุม     

ถ้าคิดว่าท าข้อบัญญัติทัน ทางสภาฯ เราอยากได้ค ายืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ 
หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธาน สมาชิกทุกท่านประเด็นเรื่องการท างานล่าช้าก็มีติดขัดไปบ้าง ตรงนี้ผมขอ

ยอมรับผิด  แต่ในบางสิ่งบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค าสั่งของทางรัฐบาลด้วย 
ประธานสภาฯ - ในการท างานก็มีติดขัดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็ต้องผ่านไปด้วยดีหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ   

และตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และหัวหน้าส านักปลัด ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา     
ผมขอสรุป ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้  

 สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  
 - สมัยประชุมสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ เมษายน – 10 พฤษภาคม  2561 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
                     - สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑๕  ๒๙ สิงหาคม 2561 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
 - สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม -  ๙ พฤศจิกายน มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
 สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 
   - สมัยสามัญท่ี 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2562  
ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา ประเด็นต่างๆ ตามเหตุผลที่นักวิเคราะห์ฯ และหัวหน้าส านักปลัดได้น า

เรียนชี้แจงแล้ว  ในวันนี้ ผมจงึขอหารือต่อที่ประชุม ว่าในปี พ.ศ. 2561  เราจะก าหนด สมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญ กี่สมัย  และในห้วงเวลาใด และสมัยแรกของปีถัดไป จะก าหนดห้วงใด ขอให้
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน 

นายพลเวียง ค าสีลา  - จากเหตุผลของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด และท่านประธาน สภาฯ ได้สรุปในเบื้องต้น  
 1.สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  
 - สมัยประชุมสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ เมษายน – 10 พฤษภาคม  2561 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
                     - สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม 2561 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
 - สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม -  ๙ พฤศจิกายน มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
 2. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 
   - สมัยสามัญท่ี 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2562  
 ผมเห็นว่า เป็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุม ตามที่ท่านประธานได้

สรุป ครับ 
1.สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  

 - สมัยประชุมสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ เมษายน – 10 พฤษภาคม  2561 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
                     - สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑๕  ๒๙ สิงหาคม 2561 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
 - สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม -  ๙ พฤศจิกายน มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
 2. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 
   - สมัยสามัญท่ี 1/2562 ตั้งแตว่ันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2562  
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ อย่างไร  
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - หากไม่มีใครเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี 

พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ตามที่ นายพลเวียง ค าสีลา เสนอ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  เสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
/3.2 การพิจารณาคัดเลือก... 
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 ๓.๒ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ - การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  -คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  โดยสมาชิกสภาท้องถิ่น  
  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ    
  -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น         
  โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน เป็นกรรมการ  ขอให้นักวิเคราะห์  
  ได้ชี้แจงรายละเอียด 
นักวิเคราะห์ฯ -เนื่องด้วยกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  จะหมดวาระลงใน 
  วันที่  12 กุมภาพันธ์  ๒๕61  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ   

มาใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องมีการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่น  มีดังนี้ 

  ๑.  กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
        -  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
  โดยการคัดเลือก ต้องมีผู้เสนอชื่อ และมีผู้รับรอง 2 คน   
  ๒.  กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   
        -  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  เป็นกรรมการ 

โดยการคัดเลือก ต้องมีผู้เสนอชื่อ และมีผู้รับรอง 2 คน  โดยสามารถเสนอคนเดิมได้นะคะ  
คนเดิมอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้คะ –ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ   
ทั้ง ๒ คณะค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ  ที่ได้อธิบายให้สมาชิกได้เข้าใจ เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ - ดิฉันขออนุญาต ในการเลือกดิฉันอยากให้เลือกคณะกรรมการคนใหม่เข้ามาบ้าง ไม่อยาก

ให้เลือกคนเดิมค่ะ 
ประธานสภาฯ  -ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ต่อไปขอให้สมาชิกทุกท่าน

ได้พิจารณา  
                              คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
นายบุญมา เยาวะศรี -เสนอนายพลเวียง ค าสีลา  เป็นกรรมการ   
    นายสุพัฒน์  พรมเมฆ  ส.อบต. หมู่ที่ 2  เป็นผู้รับรอง 
    นายสุนันท์  หัสดร ส.อบต. หมู่ที่ 1  เป็นผู้รับรอง 
นายพลเวียง ค าสีลา -เสนอ นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ 7  เป็นกรรมการ       

นายสุพัฒน์  พรมเมฆ  ส.อบต. หมู่ที่ 2  เป็นผู้รับรอง 
   นางวาสนา  แสนโชติ  ส.อบต. หมู่ที่ 3  เป็นผู้รับรอง 
 

 
/นายทองฤทธิ์ คตสังหาร... 
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นายทองฤทธิ์ คตสังหาร -เสนอ นายสันติ  ถวิลเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ 2  เป็นกรรมการ 
    นายอดุลย์  ไชยค าจันทร์   ส.อบต. หมู่ที่ 8  เป็นผู้รับรอง 
    นายสมบูรณ์ ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ 5  เป็นผู้รับรอง 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายพลเวียง ค าสีลา    ส.อบต. หมู่ที่ 4 
2. นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ    ส.อบต. หมู่ที่ 7 
3. นายสันติ  ถวิลเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ   -ล าดับต่อไป เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
นายขวัญเมือง ป่าจันทร์ -เสนอนายบุญมา  เยาวะศรี  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
    นายสมบูรณ์ ชินแสง  ส.อบต. หมู่ที่ 5  เป็นผู้รับรอง 
    นางรุ่งนภา บูรณะพล  ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง 
นายสมบูรณ์ ชินแสง -เสนอ นายอุทัย จันทะวิลัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
   นายสันติ  ถวิลเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง 
   นายขวัญเมือง  ป่าจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 7  เป็นผู้รับรอง 
นายสุนันท์  หัสดร -เสนอนางหนูพิน นามดี ส.อบต. หมู่ที่ 3 
   นายโสวัฒน์  ป่าจันท์  ส.อบต. หมู่ที่ 6  เป็นผู้รับรอง 
   นายทองฤทธิ์  คตสังหาร ส.อบต. หมู่ที่ 8  เป็นผู้รับรอง 
มติที่ประชุม  -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
   จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายบุญมา  เยาวะศรี    ส.อบต. หมู่ที่ 5 
2. นายอุทัย จันทะวิลัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
3. นางหนูพิน  นามดี  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

   

ระเบียบวาระท่ี ๔      วาระอ่ืน ๆ  
นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องในวาระอ่ืนๆ อยู่ ๕ – ๖ เรื่อง  

- เรื่องแรก การศึกษาดูงานของจังหวัดระยอง ผมได้ให้หัวหน้าส านักปลัด ออกหนังสือเชิญ
คณะกรรมการหลักประกันกองทุนและคณะกรรมการธรรมนูญต าบล ประชุมในวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ 25๖๑ เพ่ือเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่จะมาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์    
25๖๑ นี ้
- เรื่องที่  ๒ เกี่ยวกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้
งบประมาณ ๕,๑๘๓,๐๐๐ บาท ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เรียก  ผู้รับจ้าง  มาท าสัญญาแล้ว 
- เรื่องท่ี ๓ การประกาศใช้ข้อมูลขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น         
จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมของต าบลดงเย็น หากพ่ีน้องประชาชนมีข้อเสนอแนะ ให้พ่ีน้อง
ประชาชนเขียนหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นในวันและเวลาราชการ        
ตอนนี้เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือซื้อถังขยะเพ่ิมเติม 

/เรื่องท่ี 4 ... 
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- เรื่องท่ี ๔ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท จ านวน ๑๐๐ ถัง ขนาด ๑๒๐ ลติร 
เป็นถังสีน้ าเงิน ผมได้จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
-หมู่ที่ ๑ ได้ ๑๖ ถัง        -หมู่ที่ ๒ ได้ ๑๒ ถัง  
-หมู่ที่ ๓ ได๑้๖ ถัง -หมู่ที่ ๔ ได้ ๑๒ ถัง 

  -หมู่ที่ ๕ ได้ ๑๒ ถัง -หมู่ที่ ๖ ได ้๖ ถัง   
- หมู่ที่ ๗ ได๑้๔ ถัง -หมู่ที่ ๘ ได้ ๑๒ ถัง 

  รวมเป็น  ๑๐๐ ถัง 
  -เรื่องท่ี ๕ การมารับถังขยะให้พ่ีน้องประชาชน ให้เขียนค าขอรับถังขยะมาทุกหมู่บ้าน  

 วันที่รับถังขยะให้น าเอกสารขอรับมาด้วย ส่วนถังเก่าก็จะได้เขียนค าขอเหมือนกัน 
- เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และระเบียบ/หนังสือสั่งการ ให้จ่ายเบี้ยยังชีพภาย 
ในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน 

นายโสวัฒน์  ป่าจันทร์   - เรียนท่านประธาน ท่านนายก ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ วันที่ ๑ –๑๐ ของทุกเดือน  
กรณีผู้เสียชีวิตในวันที่ ๔ เงินเบี้ยยังชีพออกวันที่ ๕ ก็ไม่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผมไม่เข้าใจ
ครับ 

นายกทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - ขอตอบค าถาม ส.อบต.โสวัฒน์ เราบอกว่า ๑ – ๑๐ แต่เสียชีวิตในวันที่ ๔ แต่เราจ่าย 
เบี้ยวันที่ ๕ เราจ่ายให้ไม่ได้ เพราะเบี้ยยังชีพให้จ่ายให้ผู้ที่มีชีวิต ไม่สามารถให้ผู้เสียชีวิตได้ 
- เรื่องท่ี ๖ เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหนังสือสั่งการแจ้งมาว่าไม่ให้มีการปิดเทอม จะปิดได้
แค่วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  มีท่านใดอยากซักถามใน
วาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เชิญท่านพลเวียง 

นายพลเวียง ค าสีลา - เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายก ผมมีข้อสังเกตในเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจ่ายนมเด็กเล็กในวันจันทร์ – ศุกร์ ปีที่ผ่านมาผมสังเกตศูนย์เราไม่มีปัญหา โรงเรียน
ประถมตอนเลิกเรียน นักเรียนขนนมกลับบ้านจ านวนมากจากการสังเกตของผม 

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - ขอตอบ ส.อบต.พลเวียง  นมที่นักเรียนเอากลับบ้านคนละหลายกล่องเด็กที่ไม่ดื่มนม 
ก็มีนมเหลือกลับบ้าน ส าหรับโรงเรียนประถม เด็กบางคนก็ดื่ม บางคนก็ไม่ดื่ม  ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเราจ่ายทุกวันไม่มีปัญหาอะไร 

ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณท่านนายก เชิญ ส.อบต.บุญมา 
นายบุญมา เยาวะศรี - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร ผมมีเรื่องสอบถาม ๓ เรื่อง 
  ๑. เรื่องงานจตุรมิตรเกมส์ เรื่องเครื่องเสียงซ่อมเสร็จหรือยัง 

 ๒. เกี่ยวกับผู้พิการไปขอรับบัตรคนพิการแล้วมาส่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลของเราแล้ว
ได้เงินผู้พิการเลยหรือได้บัตรจริง หรือใบรับรองคนพิการจากโรงพยาบาลข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร  อีกอย่างเกี่ยวกับ รพ.สต. โยงกับ อ.ส.ม. เกี่ยวกับบัตรคนพิการ รพ.สต. บอกว่าไม่
มีบัตรแล้วจ่ายเบี้ยคนพิการได้อย่างไร 
๓. เกี่ยวกับผู้บริหารโดยตรงเรื่องงบไฟฟ้า มันมีปัญหาเรื่องค่าประมาณการไม่พอไม่ทราบว่า
ทางคณะผู้บริหารจะท าอย่างไร ทางการไฟฟ้าเขาบอกว่างบไม่พอจะต้องเพ่ิมงบประมาณ
อีก  หนึ่งหมื่นกว่าบาทครับท่าน 

 
 

/นายทรงศิลป์... 
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นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - ขอตอบท่านบุญมา ข้อ ๑ ค่าเครื่องเสียงในงานจตุรมิตรเกมส์ จ่ายเรียบร้อยแล้ว 

๒๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๒ เรื่องบัตรผู้พิการบางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจ ได้บัตรแล้วไม่ได้เงินก็มี เรื่องนี้เชิญ
หัวหน้าส านักปลัดอธิบาย 

หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องบัตรผู้พิการ อบต. 
 เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตร แต่ก่อนมีใบรับรองก็มาข้ึนทะเบียนได้  แต่ตอนนี้ต้องมีบัตร
จึงจะมาลงทะเบียนได้  เมื่อมาลงทะเบียนแล้วเราก็จะส่งไป พมจ. ถึงจะได้บัตร 

รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร หน่วยงานของเราเกี่ยว เมื่อก่อนเก็บบัตรมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ 
ต่อให้ รพ.สต.เขาบอกว่าไม่มีบัตรจ่ายเบี้ยคนพิการได้อย่างไร 

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - เรื่องบัตรหมดอายุจ่ายเบี้ยยังชีพได้ย่างไร  เรื่องนี้เชิญประภาสิริ ผัดโกน 
นางประภาสิริ ผัดโกน - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร สมาชิกทุกท่าน พอดีวันนี้ดิฉันเข้าไปติดต่อที่ ส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าบัตรหมด 
เจ้าหน้าที่เข้าไปถามก็บอกว่าบัตรหมด พอเข้าไปอีกเขาก็บอกว่าเอกสารที่ส่งให้หายค่ะ   
คือ ตอนนี้ดิฉันจะท าเเรื่องขอมีบัตรแล้วส่งเข้าไปใหม่ 

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - ครับเจ้าหน้าที่ตอบชัดเจนถ้าเขาท าหายก็เป็นความผิดเขา หน่วยงานเราไม่ผิดในการจ่าย
เบี้ยยังชีพ เรามีฐานข้อมูลเราก็จ่าย ส่วนเรื่องงบไฟฟ้างบประมาณไม่พอเราไม่ผิด เราโอน
เงินให้ก่อนพอมาประมาณการใหม่ราคาของขึ้น เราไม่ผิด ต้องรอดูเขาติดต่อมา 

นายสุนันท์ หัสดร - เรียนท่านประธาน ท่านนายก ในกรณีท่านนายกว่ารอดูผู้จัดการไฟฟ้าจะติดต่อเรา 
ผมว่างบประมาณจะตกเป็นเงินสะสมครับท่าน 

นายขวัญเมือง ป่าจันทร์ - เรียนท่านประธาน ท่านนายก เรื่องไฟฟ้าผมพอจะเข้าใจ แต่ผมอยากให้คณะบริหาร 
                               ติดตามด้วย 
หัวหน้าส านักปลัด - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ประเด็นเรื่องไฟฟ้าไม่ใช่ความผิดของ

เราจะให้เรารับผิดชอบไม่ถูก เราต้องรอดูผู้จัดการไฟฟ้าก่อน 
รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธาน คณะบริหาร ดิฉันคิดว่าผลกระทบเรื่องไฟฟ้ามีแน่นอน  ถ้าไม่ได้

ส าหรับ หมู่ ๑ มีแน่นอน  อีกเรื่องก่อนที่จะพูดดิฉันต้องขออภัยในบางค าพูดค่ะ 
มีอยู่ ๓ เรื่อง 
๑. เกี่ยวกับเรื่องเงินสะสมดิฉันอยากให้ถามทุกวันค่ะ ขอให้นายกได้ถามเจ้าหน้าที่ นาน ๆ 
ถามไม่ดี 
๒. เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเรา คนสูงอายุหรือคนพิการเป็นงานหนัก อยากให้หา
ตัวช่วยเผื่องานจะได้เดินกว่านี้ 
๓. เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างตามภารกิจ ฝากถามคณะบริหารมีประชาชนฝากถามว่าการ
ท างานใน อบต.ของเรา ต้องมีเส้นสายด้วยหรือ 

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ - ตอบท่านรองประธานสภาฯ เรื่องพนักงานจ้าง ๓ อัตรา คือ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา และ
พนักงานทั่วไปอีก 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจมีต าแหน่งเดียว ต้องจบด้านไฟฟ้าก าลัง 
ถึงจะสมัครได้ ส าหรับต าแหน่งอื่นๆ เป็นอ านาจหน้าที่การตัดสินใจของคณะบริหารครับ 

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ - ท่านนายกได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกได้เข้าใจแล้ว ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายก พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกท่าน  
ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.0๐ น. 
 

 
     ลงชื่อ     หนูพิน  นามดี    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
            ( นางหนูพิน  นามด)ี 
              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 
 



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  ในการประชุมสมัย ........................  
สมัยที่...............ครั้งท่ี............./..2561.....เมื่อวันที่..............เดือน......................  2561........ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

                          (ลงชื่อ)         
     (นายชนะจิตต์  ถวิลเครือ) 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



 

 

ที่ อด ๘๒๗๐๑(สภ)/ว 04                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
        หมู่ ๕ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง  อด ๔๑๑๙๐ 
 
           23  กุมภาพันธ์   2561 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ  
          สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 

เรียน    ก านันต าบลดงเย็น  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561   จ านวน  1  ชดุ 
  2. ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น            จ านวน  1  ฉบับ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ ม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ  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” 
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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 
********************* 

   

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ  นั้น 
 
  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่   23   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 
 
 

 
       (นายชนะจิตต์  ถวิลเครอื) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
   

 


