รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน
……………………………………………………………….
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

๑.

นายบุญอนันต์

๒.

ตำแหน่ง

คุ้มไพทูรย์

ลำยมือชื่อ

ประธานสภา อบต.

บุญอนันต์ คุ้มไพทูรย์

นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง

รองประธานสภา อบต.

นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง

๓.

นายประเสริฐ รุ่งเรือง

เลขานุการสภา

๔.

นางไพฑูรย์ ศรีคูณ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ไพฑูรย์ ศรีคูณ

๕.

นายสุนนท์ มากสิงห์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

สุนนท์ มากสิงห์

๖.

นางประภาวดี ธรรมกุล

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

ประภาวดี ธรรมกุล

๗.

นางสาวเมย อนุศิริ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

เมย อนุศิริ

๘.

นายจาเนียร สัมพันธพงษ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

จาเนียร สัมพันธพงษ์

๙.

นายประดิษฐ ปัจจัยโคถา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

ประดิษฐ ปัจจัยโคถา

๑๐.

นายสุข ปิดตาทะโย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

สุข ปิดตาทะโย

๑๑.

นายสมพร ปัตตายะโส

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

สมพร ปัตตายะโส

๑๒.

นายบุญหลั่น วรรณวิจิตร

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

บุญหลั่น วรรณวิจิตร

๑๓.

นายวิเชียร ประกอบมิตร

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นายวิเชียร ประกอบมิตร

๑๔.

นายสิทธิชัย ปินะสา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

สิทธิชัย ปินะสา

๑๕.

นายสาเรียง จันวงสา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

สาเรียง จันวงสา

๑๖.

นางสมร ปินะถา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

สมร ปินะถา

๑๗.

นางอรทัย ปินะกัง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

อรทัย ปินะกัง

๑๘.

นายประเสริฐ บุญเบ้า

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐

ประเสริฐ บุญเบ้า

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายสุเพ็น ปิดตาทานัง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

ประเสริฐ รุ่งเรือง

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑.

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก

รุ่งราณี สุวรรณเก

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาวปฏิญญา เทพวงศ์
นายเหรียญชัย บุญพา
นายมานิตย์ จอมศรีกระยอม
นางสาววิมลรัตน์ หลงศรี
นางสาวกฤษณา ปินะสา
นางสาวกิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์
จ่าเอกชลิต พิมพาชาติ

หัวหน้าสานักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดอบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.
นักพัฒนาชุมชน
วิศวกรโยธา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา

ปฏิญญา เทพวงศ์
เหรียญชัย บุญพา
มานิตย์ จอมศรีกะยอม
วิมลรัตน์ หลงศรี
กฤษณา ปินะสา
กิ่งกาจญจน์ ภาชนะวรรณ์
ชลิต พิมพาชาติ

๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภาองค์การ บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
บริหารส่วนตาบลดงดวน จึ ง ขอเชิ ญ ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงดวน จุ ด ธู ป เที ย นบู ช า
พระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ
ประธานสภาองค์การ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑
บริหารส่วนตาบลดงดวน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
แนะนาเจ้าหน้าที่มาบรรจุที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน จานวน ๒ ราย

ประธานสภาฯ

เรื่องแนะนาเจ้าหน้าที่มาบรรจุใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน จานวน ๒ ราย
ก็ขอเชิญ แนะนาตัว ครับ

นางสาวกิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน
นางสาว กิ่งกาจญน์ ภาชนะวรรณ์ ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ดิฉันก็รู้สึกดีใจที่จะ
ได้มาปฏิบัติงานร่วมกับทุกๆท่านที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน ดิฉันมาจาก ศาล
จังหวัดมหาสารคามค่ะ และจะปฎิบัติหน้าที่เต็มความสามารถนะค่ะ และขอฝากเนื้อ
ฝากตัวด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

-๒นางสาววิมลรัตน์ หลงศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาว
วิมลรัตน์ หลงศรี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงานค่ะ
ประธานสภา ฯ
ครับเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ท่านก็ได้แนะนาตัวแล้ว และทุกๆฝ่าย ทุกๆส่วน รวมทั้งสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงดวน ก็ยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ ครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตรงไหน
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมก็ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถำม
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องค้ำงพิจำรณำ
- ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๕

ญัตติเสนอใหม่
๑. กาหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ระยะเวลา และวันเริ่มต้นสมัยประชุม
แต่ละสมัยขององค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ และกาหนด
สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรกขององค์การบริหารส่วนตาบดงดวนประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเสนอใหม่ข้อ ๑ เรื่องกาหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นสมัยประชุมแต่ละสมัย ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงดวน ประจาปี ๒๕๖๒ และกาหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ของ
องค์การบริ หารส่ว นตาบลดงดวน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ผมก็ขอให้ส มาชิกสภาฯ
เสนอว่า จะกาหนดสมับประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ จะกาหนด
กี่สมัยครับ

นายสาเรียง จันวงษา

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก ฯผู้ ท รงเกี ย รติ กระผม
นายสาเรียง จันวงสา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านคาแก้ว กระผมขอเสนอ การกาหนดสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๒ ขอกาหนดเป็น ๔ สมัย รวมกับสมัยแรกนี้
ด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ขอผุ้รับรองสองท่าน ครับ

-๓นางไพฑูรย์ ศรีคูณ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางไพฑูรย์
ศรีคูณ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ บ้านแดงโพง ขอรับรอง ค่ะ

นางสมร ปินะถา

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสมร
ปินะถา ส.อบต. หมู่ที่ ๙ บ้านโคกยาว ขอรับรอง ค่ะ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ
ถ้าไม่มี ถือว่าสภา ฯ เห็นตามที่ นายสาเรียง จันวงษา ส.อบต. หมู่ ๘ บ้านคาแก้ว
เสนอ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาของสมัยประชุมในแต่ละสมัย ครับ

นายประดิษฐ ปัจจัยโคถา กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ประดิษฐ ปัจจัยโคถา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ผมขอให้มีระยะเวลาประชุม
สภาฯ สมัยละ ๑๕ วัน ครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองสองท่านครับ
นายสุข ปิดตาทะโย

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุข
ปิดตาทะโย ส.อบต.หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ขอรับรอง ครับ
นายสมพร ปิดตายะโส กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
สมพร ปิดตายะโส ส.อบต.หมู่ที่ ๖ บ้านนาฝาย ขอรับรอง ครับ
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ
ถ้าไม่มี ถือว่าสภา ฯ เห็นตามที่ นาย ประดิษฐ ปัจจัยโคถา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก
เสนอ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอวันเริ่มต้นสมัยประชุมของแต่ละสมัย ครับ

นายประเสริฐ บุญเบ้า

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ กระผมขอเสนอระยะเวลาเริ่มต้น
ของแต่ละสมัย ดังนี้ ครับ
สมัยสามัญ สมัยแรก

วันที่ ๑ – ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

วันที่ ๑ – ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ – ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
สมันสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ – ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองสองท่าน ครับ

-๔นายสมพร ปิดตายะโส

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
สมพร ปิดตายะโส ส.อบต.หมู่ที่ ๖ บ้านนาฝาย ขอรับรอง ครับ

นางประภาวดี ธรรมกุล กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ ที่เ คารพ ท่า นสมาชิ กฯ ผู้ ท รงเกี ยรติ ดิ ฉัน นาง
ประภาวะดี ธรรมกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ขอรับรอง ค่ะ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ
ถ้าไม่มี ถือว่าสภา ฯ เห็นตามที่ นายประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ
เสนอ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเป็นการกาหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๓
ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ

นายจ าเนี ย ร สั ม พั น ธพงษ์ กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก ฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ กระผม
นายจาเนีย ร สั มพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก กระผมขอเสนอ การ
กาหนดสมัย ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ กระผมขอ
เสนอ จากวันที่ ๑ – ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นการประชุมสภา ฯ สมัย
สามัญ สมัยแรก ครับ
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองสองท่าน ครับ

นางสมร ปินะถา

กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสมร ปินะถา
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ บ้านโคกยาว ขอรับรอง ค่ะ

นายวิเชียร ประกอบมิตร กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิเชียร
ประกอบมิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าส้มลม ขอรับรอง ครับ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใด เห็นเป็นอย่างอื่น หรือไม่ ครับ
ถ้าไม่มี ถือว่าสภา ฯ เห็นตามที่ นายจาเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก
เสนอ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรหรือไม่ครับ

-๕นายสุข ปิดตาทะโย

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุข
ปิดตาทะโย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ครับ ขณะนี้มาถึงวาระอื่นๆ นะครับ และ
เป็นสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผมก็อยากขอพูดสักนิด คือ การประชุมสภาฯ ของ
เราแต่ละครั้ง แต่ละสมัยนะครับ ผมไม่อยากได้ยินเลยครับว่า มีธุระที่จะรีบไปทา
เพราะว่าประชุมสภาฯ แต่ละครั้งไม่อยากได้ยินคาว่ารีบและด่วน หรือว่า มีธุระด่วนที่
จะต้องรีบไป ผมว่าขอให้มองเห็นความสาคัญตรงนี้หน่อยครับ และอีกเรื่อง คือการที่
ส่งหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง งานพระบรมธาตุนาดูน คือ ผมก็ขอฝากไปถึงผู้นาส่งหนังสือ
ด้วยนะครับ ขอให้ส่งถึงมือผู้รับด้วย จะเป็นการดีมากๆ เลย ขอให้ท่านส่งหนังสือให้
ถึ ง ด้ ว ยครั บ เพราะว่ า บางที ก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ เลย และอี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ ผม
อยากจะพูด คือ เรื่องการทาความสะอาด ผมอยากให้ช่วยกันดูแลด้วย คือ การทิ้ง
ขยะก็ขอให้ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางด้วย ขอความร่วมมือขอให้ช่วยกันทุกๆหมู่บ้านในการ
ทิ้งขยะ และถ้าเผื่อว่าเจ้าหน้าที่ทาง อบต.ได้ออกไปพบประชาชนให้ช่วยพูดแนะนา
และตักเตือนในเรื่องการทิ้งขยะด้วย และพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและ
ให้ความร่วมมือด้วยและเท่าที่ทากันอยู่ทุกวันนี้ ผมก็เห็นว่าทาดีมากอยู่แล้วก็ขอให้ทา
ต่อไป ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรหรือไม่ ครับ

นายประเสริฐ บุญเบ้า

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ท่านประธานฯ เจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ทุก ฝ่ าย ท่า นนายก ฯ พี่ น้อ งเพื่ อ นสมาชิก ฯ ตามที่น ายสุ ข ปิด ตาทะโย ส.อบต.
หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ได้เกริ่นเอาไว้แล้ว ก็ต้องขออนุญาตที่เอยนามท่าน ผมเองก็
อยากอภิปรายในส่วนของงานต่างๆ ของ อบต.ของเราและก็ได้พูดเป็นประจาทุกๆปี
ครับ และผมก็ขอแสดงความดีใจและแสดงความยินดีเ จ้าหน้าที่มาร่วมงานที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงดวนของเรา ทั้ง ๒ ท่าน ครับ และก็ขอต้อนรับทั้ง ๒ ท่าน ด้วย
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ครับ และในวาระอื่นๆ ผมก็มีเรื่องที่จะอภิปราย คือ เรื่อง
การทาความสะอาด และก็ได้ทากันมาทุกๆปีครับ และผมก็ขอสอบถามท่านนายกฯ
ครับ คือ ท่านทาหน้าที่อยู่ในการบริหารงานทั่วไปผมขอสอบถามท่านนายกฯ เรื่อง
ของงานโครงสร้างพื้นฐาน เพราะว่างานที่ว่าจะได้ทาตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมานานแล้ว
และตอนนี้ขณะนี้เป็นยังไงไปถึงไหนแล้ว ขณะนี้มีการเริ่มต้นหรือลงมือทาแล้วหรือยัง
เพราะตอนนี้ก็น่าจะลงมือทาได้แล้ว เพราะถ้าล้าช้าเดี๋ยวก็เกิดปัญหาตามมาอีก และ
งานเกี่ยวกับถนนก็ควรจะเริ่มดาเนินการได้แล้ว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอนนี้ไปถึง
ไหนแล้ว แต่สาหรับในส่วนอื่นๆ ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไรนัก เพราะท่านก็ได้ดาเนินการ
ของท่านอยู่ในทุกๆส่วน แต่ผมมีความเป็นห่วง คือ ในส่วนของงานโครงสร้างพื้นฐาน
และในส่วนของสาธารณสุข และต้องขอขอบคุณที่ได้มีการร่วมมือช่วยกันทาความ
สะอาดและทาลายขยะ และก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันกาจัด และแก้ไข ถือว่า สาเร็จไป
ด้ ว ยดี และก็ ข อขอบคุ ณ ทุ ก ๆฝ่ า ย มา ณ ตรงนี้ ด้ ว ยครั บ และท่ า นนายกฯ ก็ ไ ด้
บริหารงานตรงนี้ได้ดีมากๆ เลย และทุกๆส่วน ทุกๆฝ่าย ก็ให้ความร่วมมือ เป็นอย่าง
ดี ก็ขอขอบคุณ มา ณ ตรงนี้ ครับ

-๖ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

นายจาเนีย ร สั มพัน ธพงษ์ กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ ทรงเกียรติ กระผม
นายจาเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ผมขออภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องงานโครงสร้างพื้นฐาน คือ ผมก็ขอถามคณะผู้บริหาร คือ งานที่เราได้กันเงิน
เอาไว้จะได้ทาเมื่อไร ครับ และอีกเรื่องคือ เรื่ องไฟฟ้า และงานทาถนนดินยกระดับ
คืองานจาพวกนี้ไม่อยากให้ทาในช่วงหน้าฝนเลยเดี๋ยวมีปัญหาอีก และงานโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้กันเงินเอาไว้ จะได้ทาเมื่อไหร่จะได้ทาหรือเปล่า เพราะประชาชนก็ได้รับ
ความเดือนร้อนนะครับ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

นางสาวรุ่งราณ สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาว
รุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าสานักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน ค่ะ สาหรับประเด็น
คาถามจากท่านสมาชิกฯ เรื่องปัญหาต่างๆ และในการทากิจกรรมต่างๆ ที่ทุกๆฝ่ายต่าง
ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่าน นะค่ะ ที่ให้ ความ
ร่วมมือและก็สาเร็จไปด้วยดี นะค่ะ และในการร่วมงานกีฬาจัมปาศรีสัมพันธ์ และดิฉัน
ขอนาเรียนให้ท่านสมาชิก ฯ ได้ทราบในวันที่เราจะได้ทากิจกรรมร่วมกันคือวันที่ ๑๓ –
๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คือ เราจะได้ร่วมกันจัดขบวนบุญประเพณี บุญข้าวจี่ และ
ขอให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบด้วย และสมาชิกฯ การแต่งกาย
สวมกางเกงดาใส่เสื้อไหม และอีกเรื่องสมาชิกฯ ทุกท่านคงได้รับหนังสือแล้วนะค่ะ คือ
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกัน และก็ได้เตรียมเอาไว้
แล้วและรัฐบาลก็ได้ให้ปลูกต้นไม้ ก็ขอฝากสมาชิกฯ ทุกๆ ท่านด้วยนะค่ะ และส่วนเรื่อง
หนังสือ ทีน่ ายสุข ปิดตาทะโย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ได้ชี้แนะ มาในเรื่องการ
ส่ งหนั งสื อ จะได้ประชุมและจะได้กาหนดในการส่ งหนังสื อ และในการทาความ
สะอาดไม่ ใ ช่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง คื อ จะได้ ร่ ว มกั น ทุ ก ๆฝ่ า ยและส่ ว นเรื่ อ ง งาน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถามมา ก็จะให้ทางฝ่าย ผู้อานวยการกอง
ช่าง ได้นาเรียนชี้แจง ให้ทราบนะค่ะ ก็ขอเชิญ ผู้อานวยการกองช่างได้นาเรียนต่อ
นะค่ะ
นายเหรียญชัย บุญพา

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
เหรี ย ญชั ย บุ ญ พา วิ ศ วกรโยธา รั ก ษาราชการแทน ผู้ อ านวยการกองช่ า ง ครั บ
กระผมเองก็ต้องขอนาเรียน ท่านสมาชิกฯ ที่ได้สอบถามและได้ท้วงติงมา นะครับ คือ
โครงการที่เราได้กันเงินเอาไว้นะครับ มี ๓ โครงการ ครับ และตามที่กระผมได้นา
เรียนกับท่านสมาชิกฯ ก่อนหน้านั้นนะครับ คือ ในการก่อสร้างทาถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก ก็ ต้อ งให้ วิศ วกรโยธา ที่ มีต าแหน่ งรั บรองให้ และผมเองก็ ไ ด้ป ระสานงาน
เรียบร้อยแล้ว และผมก็ว่า คงจะได้ดาเนินงานเร็วๆนี้ นี้แหละครับ ประมาณเดือน
หน้านี้แหละครับ และในส่วนโครงการอื่นๆ ก็ได้ระบุเอาไว้แล้วคือภายในเดือนหน้า

-๗ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ นะครับ และถ้ามีอะไรที่สมาชิกฯ มีปัญหาและ
อยากทราบก็ขอให้สอบถามได้เลยนะครับ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ

นายประเสริฐ บุญเบ้า

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ คือ ผมอยากจะสอบถาม
ว่าโครงการที่เรากันเงินเอาไว้ มันจริงไหมคือว่า เรากันเอาไว้ได้ ๑ ปี และถ้ายังไม่
เสร็จภายใน ๑ ปี ก็ต่อไปอีก ๖ เดือน ถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงมีเวลาจะได้ทาให้เสร็จได้
นะครับ

นายเหรียญชัย บุญพา

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
เหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองช่างครับ ท่าน
สมาชิกฯ แจ้งให้ประชาชนได้ทราบ เพราะงานทุกอย่างมันมีระยะเวลาที่ชัดเจนของ
มันนะครับ ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ
ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง ครับ

นางสาวรุ่งราณ สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาว
รุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าสานักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน ค่ะ ดิฉันขอนาเรียน
ท่านสมาชิกฯ ทุกๆ ท่านในส่วนของงานโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการอนุมัติให้กันเงิน
เอาไว้ ๓ โครงการ และดิฉันในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ ก็จะพยายามดาเนินการ
ให้ เสร็ จ ตรงนั้ น ค่ะ และในส่ ว นผลประโยชน์ ที่พี่ น้อ งประชาชนจะได้ รับ ก็ จะได้
ดาเนินการให้เสร็จนะค่ะ และเรื่องไฟฟ้าก็จะดาเนินการเหมือนกันนะค่ะ และถามว่า
เร่งด่วนหรือไม่ คือ งานทุกๆอย่างถ้าได้ดาเนินงานแล้วก็อยากให้สาเร็จโดยเร็วนะค่ะ
และขอนาเรียนกับท่านสมาชิกฯ เบื้องต้น ตรงนั้นนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่

นายประเสริฐ บุญเบ้า

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ ผมขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย
นะครับ ที่ท่าน ผู้อานวยการกองช่างได้ถามมาว่า หมู่บ้านใดมีความจาเป็นเร่งด่วนนั้น
คือ ผมขอตอบแทนทุกๆหมู่บ้านเลยตรงนี้ คือ มีความจาเป็นเร่งด่วนกันทุกหมู่บ้าน
และคือคาตอบแน่นอน นะครับ และที่ท่านสมาชิกได้ตั้ งคาถาม ท่าน ผู้อานวยการ
กองช่าง และถามท่านบ่อยๆ ในเรื่องงานโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็ขอให้ท่านทางานไป
เรื่อยๆ เถอะครับ คือจริงๆ แล้วสมาชิกฯ ก็ไม่ได้ไปกดดันท่านแต่เป็นการให้กาลังใจ
ท่านในการทางาน แต่ที่ถามเพราะว่าอยากเอาคาตอบไปตอบกับชาวบ้านให้ทราบ
จะได้ไม่มีปัญหานะครับ ขอบคุณครับ

-๘ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่

นายเหรียญชัย บุญพา

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
เหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองช่างครับ ผมขอ
เพิ่มเติม คือ โครงการฝายน้าล้นของหมู่ที่ ๑ บ้านแดงโพง นะครับ และฝ่ายปกครอง
เป็นเจ้าของโครงการ และเขาให้ทางฝ่ายกองช่างเป็นฝ่ายรับผิดชอบงานและขอแจ้ง
ให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านหมู่ที่ ๑ บ้านแดงโพง ให้รับทราบโดยทั่วกัน และก็ขอให้
ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกๆท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความ
ร่วมมือ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียงกัน และความเรียบร้อย ผมขอขอบคุณทุกๆ
ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณมาก ครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ประเสริฐ รุ่งเรือง
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายประเสริฐ รุ่งเรือง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน

(ลงชื่อ)

ประภาวดี ธรรมกุล ผู้ตรวจฯ
(นางประภาวดี ธรรมกุล)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุข
ปิดตาทะโย ผู้ตรวจฯ
(นายสุข ปิดตาทะโย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

สาเรียง จันวงสา ผู้ตรวจฯ
(นายสาเรียง จันวงสา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
- รับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- มติเอกฉันท์
(ลงชื่อ) บุญอนันต์ คุ้มไพทูรย์
(นายบุญอนันต์ คุ้มไพทูรย์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดวน

