
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี   ๒๕6๒ 

วันท่ี   ๑๓   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕6๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

………………………………………………………………. 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายบุญอนันต์  คุ้มไพทูรย์ ประธานสภา  อบต. บุญอนันต์  คุ้มไพทูรย์   

3. นายประเสริฐ  รุ่งเรือง เลขานุการสภา ประเสริฐ  รุ่งเรือง 

5. นายสุนนท์  มากสิงห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๑ สุนนท์  มากสิงห์ 

6. นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๒ สุเพ็น  ปิดตาทานัง 

7. นางประภาวดี  ธรรมกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๒ ประภาวดี  ธรรมกุล 

8. นางสาวเมย  อนุศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี   ๓ เมย  อนุศิริ 

9. นายจ าเนียร  สัมพันธพงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๔ จ าเนียร สัมพันธพงษ์ 

10. นายประดิษฐ์  ปัจจัยโคถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๔ ประดิษฐ  ปัจจัยโคถา 

11. นายสุข   ปิดตาทะโย สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๕ สุข  ปิดตาทะโย 

12. นายสมพร    ปัตตายะโส สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๖ สมพร  ปัตตายะโส 

13. นายบุญหลั่น   วรรณวิจิตร สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๗ บุญหลั่น   วรรณวิจิตร 

14. นายวิเชียร  ประกอบมิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๗ วิเชียร  ประกอบมิตร 

15. นายสิทธิชัย  ปินะสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๘ สิทธิชัย  ปินะสา 

16. นายส าเรียง  จันวงสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  8 ส าเรียง จันวงสา 

17. นางสมร  ปินะถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๙ สมร  ปนิะถา 

18. นางอรทัย  ปินะกัง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๙ อรทัย  ปินะกัง 

๑๙. นายประเสริฐ   บุญเบ้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๑๐ ประเสริฐ   บุญเบ้า 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
           ๑. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง    รองประธานสภา  อบต. 
             ๒. นางไพฑูรย์  ศรีคูณ       สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๑ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสาวรุ่งราณี   สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด 
รักษาราชการแทน ปลัดอบต. 

ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต. 

รุ่งราณี  สุวรรณเก 

๒. นางจารุณ ี  ไตรวงค์ นักพัฒนาชุมชน นางจารุณี ไตรวงค์ 
๓. นางสาวกฤษณา  ปินะสา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กฤษณา   ปินะสา 
๗. นางสาววภิาพร  แน่นชารี นักวิชาการสาธารณสุข วิภาพร  แน่นชารี 
๖. นางสาวกิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ นิติกร กิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลดงดวน   

บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน  มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป ครับ 

ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวน   

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  
ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี พ.ศ. 256๒ วันท่ี ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๒  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

ประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบมีสมาชิกสภาติดภารกิจจ าเป็น 2 ท่านจึงไม่ได้
เข้าร่วมประชุม  
          ๑. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง  รองประธานสภา  อบต. 
 ๒. นางไพฑูรย์  ศรีคูณ     สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๑ 
ท้ังสองท่านท้ัง 2 ท่านได้ยื่นใบลากับผมไว้แล้วครับ 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนท่ีเข้าร่วมพิธีน้อม
ร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกา     
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม
๒๕๖๒ และพิธีน้อมร าลึกถึงวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอม 
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 เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม และขอแจ้งท่ีประชุมทราบนะครับคือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงดวนได้มีเจ้าหน้าท่ีนักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ มาปฎิบัติหน้าท่ีแทนนางสาวปฏิญญา เทพวงศ์ 
ท่ีย้ายไปนะครับขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นางจารุณี ไตรวงค์ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางจารุณี     
ไตรวงค์  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนรักษาการแทนผอ.กองสวัสดิการฯค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวำระที่ ๒   เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน 256๒ 

ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน 256๒ 
มีสมาชิกท่านใด จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขตรงไหนหรือไม่ ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวำระที่  3 เร่ืองกระทู้ถำม 

- ไม่มี 

ระเบียบวำระที่  4 เร่ืองค้ำงพิจำรณำ 
- ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ ๕ ญัตติเสนอใหม่ 
๑. ญัตติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรับบริจำคห้องเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนโคกยำว 
ประธานสภาฯ ๑. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านโคกยาว  ขอเชิญ ท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาว 
รุ่งราณี  สุวรรณเก ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลดงดวน ค่ะ และเรียนหัวหน้ากองท่ีเข้าร่วมประชุมทุกๆท่านนะคะ 
ส าหรับเรื่องแรกท่ีจะน าเสนอ คือสืบเนื่องจากส่วนการศึกษาได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านพระครูบ้านโคกยาวและชาวบ้านโคกยาว ได้ร่วมกัน
บริจาคสร้างอาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวซึ่งอาคาร
ดังกล่าวได้มอบให้เพื่อให้ใช้ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 บ้านโคกยาวและเป็นส่วนหนึ่งของส่วนการศึกษา ซึ่งทางผู้บริจาคอาคารก็
ได้ท าหนังสือมอบให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ให้ถูกต้องนะคะ ก็เลยได้น าเรื่องอาคารเรียนได้น าเข้าสู่สภา
เพื่อให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและในส่วนของรายละเอียดต่างๆ
ตรงนี้ก็ขอให้ทางฝ่ายนิติกรได้เป็นผู้น าเรียนชี้แจงในรายละเอียดต่อไปค่ะ 

นางสาวกิ่งกาญจน์ฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวกิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ ต าแหน่ง นิติกรค่ะ ดิฉันก็ขอน า
เรียนในส่วนรายละเอียด นะคะ แนวทางในการรับบริจาคเมื่อมีผู้อุทิศ
บริจาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เดิมได้ก าหนดแนวทางไว้
อย่างชัดเจน ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙       
“ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นจากสภา
จังหวัด สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาเมืองพัทยา 
แล้วแต่กรณี และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด” แต่ปัจุบัน
ระเบียบตัวนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะ โดยพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ค่ะ   
          แต่ในบทเฉพาะกาล มาตรา 122 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ว่านะคะ ให้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ 
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐ
อื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี     
ท่ีเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื่อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับได ้สรุปก็คือ เรายังคงใช้แนวทางในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ ตัวเดิมได้อยู่เพราะบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ 
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 จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้เปิดช่องไว้ให้สามารถ

ท าได้อยู่นะคะ และยังคงใช้อ้างอิงเป็นแนวทางการรับบริจาคจากระเบียบ
ฯตัวเดิมนี้อยู่นะคะ และทางเราจะตกลงรับบริจาคหรือไม่คะและ เพื่อ
ต่อไปทางเจ้าหน้าท่ีก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุต่อไป  

นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะ ตามครุภัณฑ์และ
พัสดุเราก็จะมีการตรวจสอบอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียด
ทรัพย์สินของอบต. คือเราต้องการท่ีจะลงรายละเอียดว่าวัสดุครุภัณฑ์นั้น  
มีมูลค่าเท่าไหร่ หรือว่าถ้ามีการซ่อมแซม หรือว่าอย่างไร เราก็ต้องมีการ
ตรวจสอบและต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุนะคะ เพราะว่าถ้าเราจะใช้
จ่ายงบประมาณใดๆ เราต้องมีรายละเอียดและข้อมูลท่ีมาท่ีไป และต้องมี
การลงทะเบียนทรัพย์สินควบคุมรายการแต่ละประเภทไว้ เพื่อจะได้
รายงานทางฝ่าย สตง.ทุกๆปีค่ะ และถ้าจะด าเนินการซื้อหรือจะมีการ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อะไร เราก็จะต้องมีการลงบัญชีเพื่อรายงานทางฝ่าย 
สตง. เหมือนกันนะคะ   
              และในกรณีท่ีจะได้ซ่อมแซมครุภันฑ์จะต้องลงรายละเอียดให้
ชัดเจนในรายละเอียดที่มาท่ีไป ท่ีเราจะต้องใช้จ่ายไปนะคะและก็พอดีวันนี้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านติดประชุมนะคะ แต่ในประเด็นนี้ก็ยังไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงและตามหลักฐานของศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกยาวความเป็นมา
เริ่มต้นอย่างไร มันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะ เพราะหลักฐานมันก็หายไปและ
ในทางเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวมันก็เลยไม่มีหลักฐาน
อะไรอยู่เลย และทางอบต.ก็ได้ติดตามและสอบถามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ก่อนหน้านี้นะคะว่ามันเป็นอย่างไร แต่ก็ยังเงียบอยู่ และยังคงเป็นปัญหา
อยู่มาจนถึงทุกวันนี้แต่เราก็พยายามแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่า
ท่ีไปที่มาของศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกยาวมันก็ยังไม่ชัดเจนก็พยายามท าให้มัน
ถูกระเบียบ เพราะเมื่อเวลามีงบประมาณมาจะไดล้งไปพัฒนา นะคะ 

ประธานสภาฯ ท่ีท่านนายกฯและนิติกร ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ 
ครับ 

นายประเสริฐ   
บุญเบ้า 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนาย
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต หมู่ 1 บ้านนาเจริญ กระผมขออนุญาตคือผมได้
ฟังค าอธิบายมาผมก็คิดดูแล้วว่ามันก็คงไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้ ครับ คือ 

 
              

 



-๖- 
 

 กรณีนี้ เป็นการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว และเมื่อมี       
ผู้บริจาคอาคารเรียนเราก็ต้องรับบริจาคเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้รับ
บริจาคท้ังหมด คือ บริจาคเฉพาะอาคารเรียนก็คงรับบริจาคเอาไว้ก่อน
และตามแนวความคิดของผมก็เข้าใจว่าถ้าบริจาคมาเราก็รับเอาไว้แต่ถ้า
ต่อไปจะเป็นเรื่องของระเบียบนั้น มันจะเป็นอย่างไรนั้น ถ้ามันเป็นปัญหา
ส าหรับเรื่องนี้เราก็คงต้องค้างพิจารณาไวก้่อน แต่เรื่องของการบริจาคเราก็
มีเพียงว่าจะรับหรือไม่รบัก็เท่านั้นก็คงไม่มีอะไรมากแต่ถ้าต่อไปถ้าเกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับเขาจะว่าอย่างไร เราต้องรอดูก่อนนะครับแต่วันนี้อยู่
ตรงท่ีว่าเราจะรับบริจาคหรือไม่รับมันก็เพียงแค่นี้ ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัย อะไรอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี 
ขอเชิญท่านนายกชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ ถ้าส าหรับท่ีไปท่ีมามันยังไม่ชัดเจนและพื้นท่ี
ตรงท่ีสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว ความเป็นมา
มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และเริ่มก่อตั้งตอนไหนมันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะ
ถ้าทางอบตเราก็ให้เงินงบประมาณลงไปเพื่อพัฒนามันก็ต้องมีรายละเอียด
และระเบียบการของมันในการใช้จ่ายงบประมาณนะคะและพื้นท่ีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวมันยังไม่ชัดเจนแต่ทางฝ่ายท่านพระครูและ
ชาวบ้านโคกยาวก็ได้บริจาคอาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ยาวเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัย อะไรอีกหรือไม่ครับ 
นายส าเรียงฯ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนาย

ส าเรียง จันวงสา ส.อบต หมู่ ๘ บ้านค าแก้ว ท่านประธานฯ หัวหน้าส่วน
ต่างๆท่ีน้องเพื่อนสมาชิกฯ ส าหรับตอนนี้เราก าลังพิจารณาเกี่ยวกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวและถ้าเรารับบริจาคแล้วมันจะมีปัญหาตามมา
หรือไม่และถ้าเราจะเอางบประมาณลงไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกยาวมันจะผิดหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัย อะไรอีกหรือไม่ครับ 
นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนาย 

สุข ปิดตาทะโย ส.อบต หมู่ ๕ บ้านโคกยาว ครับผมเองก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
 
 



-๗- 
 ทุกๆท่านก็ได้พูดไปพูดมาผมก็เข้าใจนะครับและผมเองก็คิดว่าถ้ามันผิด

ระเบียบผมก็ว่าให้มันอยู่ตามเดิมก็ได้นะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือ
ท่ีผมพูดนี้คือถ้ามันผิดต่อระเบียบจริงๆนะครับเราก็ไม่ต้องท าอะไรคือให้
มันอยู่ตามเดิมก็ได้ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัย อะไรอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี  
ขอเชิญนิติกร ชี้แจงครับ 

นางสาวกิ่งกาญจน์ฯ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาว     
กิ่งกาญจน์  ภาชนะวรรณ์ ต าแหน่ง นิติกรค่ะ ดิฉันก็ขอน าเรียนชี้แจง
เพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะ คือตั้งแต่เดิมกฎหมายก็ได้ว่าเอาไว้อย่างชัดเจนถึง
แนวทางปฎิบัติในการรับบริจาค คือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
ข้อ ๙ และปัจจุบันระเบียบตัวนี้ได้ยกเลิกไปแล้ว โดยมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงเกิด
ปัญหาขึ้น ทุกๆท่ี มันก็เกิดมีปัญหาลักษณะอย่างนี้คือจะท าอย่างไร       
จะปฏิบัติอย่างไร  จนได้มีการน าปัญหาตรงนี้ไปให้ คณะกรรมการวินิจฉัย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อให้ค าตอบ แล้วก็ได้มีหนังสือแจ้งการวินิจฉัยปัญหา
ตรงนี้มาให้ท้องถิ่นทราบ ซึ่งวันนี้ดิฉันไม่ได้เตรียมเอกสารดังกล่าวมาให้
ท่านสมาชิกดูด้วยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะ แต่จะสรุปรายละเอียดให้
ท่านฟังคือ ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีระเบียบกฎหมายท่ีชัดเจนก าหนดไว้ เกี่ยวกับ
กรณีรับบริจาคนี้ ก็ให้เทียบเคียงกับกฎหมายเดิมได้ค่ะ เหตุผลเพราะ
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มีเจตนารมณ์แค่ให้ยกเลิก บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอื่น
ท่ีไม่ ได้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารพัสดุภาครัฐก็ยังคง 
ด าเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป เมื่อปรากฏว่ามีผู้อุทิศพัสดุ ให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้ เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระ
ติดพัน อปท. จะรับเอาพัสดุนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ 
เสียก่อน  และเป็นไปตามระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แต่เมื่อได้รับพัสดุนั้น
มาแล้วให้ด าเนินการตาม หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เราสามารถใช้กฎหมายตัวเดิมเป็นแนวปฏิบัติ ต่อไป
ไดน้ะคะ 

 
 

 



-๘- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัย อะไรอีกหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มี  
ผมขอมติจากสภาฯ อันทรงเกียรติ ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ครับ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ         ๑๕        เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -          เสียง 
งดออกเสียง      ๒         เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อที่ ๒. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
ขอเชิญ ท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ ส าหรับข้อ 2 ญัตติท่ีดิฉันขอน าเรียนชี้แจง
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 
และขอน าเรียนเพิ่มเติมนะคะคือมีอยู่ 2 โครงการ คือ อยู่ในส่วนของ
ส านักปลัดรับผิดชอบและอยู่ในส่วนของกองคลังรับผิดชอบ  
             เรื่องแรกนะคะ อบต.ของเราก็ได้รับหนังสือจากทางอ าเภอเพื่อ
ของบประมาณไปอุดหนุนอ าเภอเป็นเงินงบประมาณ 15,000 บาท เพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานในพิธีต่างๆนะคะซึ่งทางอ าเภอจะได้จัดขึ้น จึงได้ขอ
งบประมาณเพิ่ม เติม  และได้น า เข้าสู่ สภาเพื่ อขออนุมัติจากสภา
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
             และเรื่องท่ี 2 คือขอเปลี่ยนแปลงแผนการเก็บภาษีของ อบต.    
และขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงงบประมาณ คืองบประมาณเดิมตั้งเอาไว้      
20๐,000 บาท และขอเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงงบประมาณเป็น 4๔๐,000 
บาท และในส่วนรายละเอียดตรงนี้ เนื่องจากมีความจ าเป็นอยู่ในส่วนของ
แผนท่ีท่ีดินและสิ่งก่อสร้างนะคะ จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเรื่องของ
การจัดท าแผนท่ีภาษีท่ีเราจัดเก็บนะคะ คือการเก็บภาษีอย่างเดิมนั้นถูก
ยกเลิกและจะเก็บแบบใหม่เป็นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะคือ
ตามเดิมก็จะให้เจ้าตัวผู้เสียภาษีเข้ามายื่นแต่แบบใหม่คือใช้ข้อมูลท่ีเรา
จัดท าแผนท่ีภาษีไว้อยู่แล้วเป็นข้อมูลท่ีจะจัดเก็บภาษีได้เลยและจะให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดให้ทราบค่ะ 

นางสาวกฤษณา      
ปินะสา 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาว
กฤษณา  ปินะสา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้รักษาราชการแทน 

 



-๙- 
 ผู้อ านวยการกองคลังค่ะ คือดิฉันเอง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บภาษี

นะคะ คือการจัดเก็บภาษีตามเดิมนะคะบางทีก็มีการหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษี แต่ต่อไปจะเป็นการจัดเก็บภาษีแบบใหม่และตัวใหม่นี้คือรายละเอียด
ของภาษีตัวใหม่ดิฉันขอน าเรียนนะคะ คือเป็นข้อมูลจะได้มาจากกรมท่ีดิน
นะคะซึ่งทางอบต.เราจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณตรงนี้คือ
ขอเพิ่มงบประมาณตรงนี้อีก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการท าแผนท่ีจัดเก็บภาษี
และท่ีเราท าแผนท่ีจัดเก็บภาษี คือเราจะได้ดูว่า อบต.ดงดวน ของเราทุก
หมู่บ้านรวมแล้วมีพื้นท่ีท่ีชัดเจนขึ้นนะคะและการออกข้อมูลก็ตรงตาม
โฉนดท่ีดินด้วย ซึ่งการจัดเก็บแผนท่ีภาษีจะต้องมีความรู้เฉพาะทางตรงนี้
และการท าแผนท่ีภาษีมันก็ต้องชัดเจนและมีการออกส ารวจสิ่งปลูกสร้าง
และในกรณีท่ีออกส ารวจคือแผนท่ีภาษีตรงนี้ยังไม่มีการรับรอง ทาง
ผู้จัดท าแผนท่ีฯ จึงได้ออกส ารวจด้วยตัวเองนะคะ เพื่อท่ีเราจะได้ทราบ
ต าแหน่งของพื้นท่ีท่ีมันจะครอบคลุมขึ้นนะคะ และการจัดท าแผนท่ีภาษี
อีกอย่างหนึ่ง คือ เราก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะคือเราจะ
ได้รู้ได้เลยว่าพื้นท่ีท่ีอยู่ตรงไหนและเราก็สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็ม 
100% เพื่อจะได้น าประมาณมาเพื่อพัฒนาอบต.ของเราต่อไปได้ค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่ีท่านนายก และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบภาษีชี้แจง มีสมาชิกฯท่านใด       
มีข้อสงสัย อะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
ผมขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ ฉันขออนุญาตชี้แจงงบประมาณค่าท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างอาศัยอ านาจของสภาและในส่วนของแผน 5 ปีนี้นะคะคือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑,ข้อ ๒๒/๒ ดังนั้น ถ้าเราจะน าแผนไปใช้ก็ต่อเมื่อ
ได้ผ่านการเห็นชอบของสภาและตามระเบียบของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณมันก็ต้องตรงกันกับแผนและแนวทางในการแก้ไขคือเราก็ต้อง
มาแก้แผนและให้สภาได้รับทราบและให้ความเห็นชอบก่อนนะคะก่อนท่ี
จะใช้จ่ายงบประมาณตรงนี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัย อะไรอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี  
ผมขอมติจากสภาฯ อันทรงเกียรติ ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ครับ ขอมติครับ 



-๑๐- 

มติที่ประชุม เห็นชอบ         ๑๕        เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -          เสียง 
งดออกเสียง      ๒         เสียง 

ระเบียบวำระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ  
๑. รำยงำนงบแสดงสถำนะกำรเงินประจ ำปี ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๖ ข้อท่ี ๑. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
ขอเชิญ ท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ ส าหรับในวาระอื่นๆ นี้นะคะ รายงานงบ
แสดงสถานะการเงินประจ าปี 2562 ดิฉันขอน าเรียนงบแสดงสถานะ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีได้แจกให้กับท่านสมาชิกได้ศึกษานะคะ และตามเอกสารท่ีแจก
ให้ท่านสมาชิกทุกๆท่านก็คือยอด ณ ปัจจุบันนะคะคือมีรายจ่ายจริงและ
เงินคงเหลือก็เป็นงบประมาณภายในปี 2562 ซึ่งทางอบตดงดวนได้ใช้
จ่ายในปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆก็ตามเอกสารท่ีแจกให้กับท่าน
สมาชิกทุกๆท่านนะคะและขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะคะ 

ประธานสภาฯ ท่ีท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานงบแสดงสถานะการเงินประจ าปี 
2562 
มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยตรงไหน หรือไม ่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับทราบหรือไม่ครับ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ต่อไปข้อ 2 การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประจ าปี 2563 

ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง ครับ 
นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ เรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนประจ าปี 2563 
ในส่วนของกองการศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบวันนี้ติดประชุมนะคะดิฉันก็
ขอน าเรียนแทนคือถ้าจะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงนี้ทางฝ่าย
คณะกรรมการท่ีจะมาตัดสินก็ติดงานหลายท่ีก็คงเลื่อนไปอีกเป็นช่วง
ประมาณวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 เลื่อยไปดีฉันก็เลยอยากสอบถาม 



-๑๑- 

 ท่านสมาชิกนะคะว่าจะเอายังไง เป็นงานกีฬาของ อบต. ของเรานะคะและ
ดิฉันก็ขอน าเรียนต่อเลยพร้อมๆกันคืองานกีฬาของทางอ าเภอนาดูนเราจะ
แข่งขันกันเป็นแบบทีมนะคะคือมีอยู่ท้ังหมด 8 ทีมและมีทุกๆส่วนทุกๆ
ฝ่ายจะเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้และจะเริ่มในวัน 25 พฤศจิกายน 
2562 นี้นะคะก็ขอน าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะ  

ประธานสภาฯ ท่ีท่านนายกได้ชี้แจงเรื่องการแข่งขันกีฬา ประจ าปี 256๓ 
มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยตรงไหน หรือไม ่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับทราบหรือไม่ครับ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ต่อไปข้อ 3 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี    
ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขอเชิญ ท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ ส าหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีซึ่งกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระบรมฉายา
ลักษณ์ ซึ่งได้มอบให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง     
นะคะและก็จะได้จัดพิธีรับมอบให้สมพระเกียรติในครั้งนี้ คือ ให้ตัวแทนแต่
ละหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้และจะเอาช่วงเวลาไหนท่ีสะดวก สถานท่ี
เหมาะสมในเรื่องสถานท่ีอาจเป็นท่ีโรงเรียนบ้านนาฝายก็ขอน าเรียนให้
ท่านได้รับทราบตรงนี้เลยนะคะซึ่งจะก าหนดเป็นวันท่ีเท่าไหร่และเดือน
อะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่ีท่านนายกได้ชี้แจง เรื่อง การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี    
ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยตรงไหน หรือไม ่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับทราบหรือไม่ครับ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ในวาระอื่นๆมีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ 
นางจารุณี ไตรวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนาง 

 



-๑๒- 
 
 จารุณี ไตรวงค์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

กองสวัสดิการสังคมค่ะส าหรับพัฒนาชุมชน ขอแจ้งเรื่องผู้สูงอายุ  คือ
ตอนนี้รับสมัครผู้ท่ีเกิดก่อนวันท่ี 2 เดือนกันยายน 2504 หรือมีผู้ท่ีตก
หล่นก็ขอให้มาลงได้นะคะ ถ้าตกหล่นในปี 2503 ก็ให้มาลงทะเบียนได้
และส าหรับกรณีเด็กแรกเกิดนะคะคือหน่วยงาน อบต.ของเราเป็นเพียง
หน่วยรับลงทะเบียนให้ แต่ส าหรับฝ่ายตรวจสอบจะเป็นของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบเขาจะคัดกรองและตรวจสอบ และขอให้อยู่ในพื้นท่ีจึงจะมา
ลงทะเบียนได้นะคะ และอีกเรื่องขอฝากถึงเศรษฐกิจชุมชนคือหมู่บ้านละ 
100,๐๐๐ บาท คือตรงนี้ อบต.ของเรามีงบประมาณเหลืออยู่ถ้าหมู่บ้าน
ใดมีความสนใจก็จัดให้จัดตั้งกลุ่มและท าเป็นโครงการเข้ามาได้แต่อย่าลืม
ท าประชาคมเข้ามาด้วย และส าหรับหมู่บ้านใดมีผู้พิการหรือไม่ถ้ามีก็ให้มา
ลงทะเบียนนะคะ และผู้ติดเชื้อ HIV และขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้ามี
ผู้เสียชีวิตในผู้สูงอายุก็ขอให้แจ้งด้วยนะคะและขอแจ้งอีกเรื่องคือการตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุจะเอายังไงและทุกฝ่ายจะว่ายังไงถ้าอยากจะท าตรงนี้ก็มี
งบประมาณให้ถ้าจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะได้ท าหนังสือแจ้งอีกทีหนึ่ง
และจะได้มีการประชุมเครือข่ายนะคะ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผอ. สวัสดิการสังคมฯ ได้ชี้แจง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ ครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนกราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต หมู่ 1 บ้านนาเจริญครับท่าน
ประธานพี่น้องเพื่อนสมาชิกครับตอนนี้เรามาจนถึงสมัยท่ี ๔  พ.ศ. 2562 
และในวาระอื่นๆที่ท่านผอ. กองสวัสดิการได้อภิปรายชี้แจง ผมเองก็มีเรื่อง
อยากจะสอบถามคือเรื่องของเด็กแรกเกิดคือท่ีหมู่บ้านนาเจริญผมก็มีเด็ก
แรกเกิด คือพอถึงตรงนี้ผมก็เข้าใจคือมันไม่ได้ทุกคนคือท่ีพัฒนาชุมชนได้
ชี้แจงมาคือมีการตรวจสอบคุณสมบัติและมีเกณฑ์ก าหนดอยู่ผมก็เข้าใจนะ
ครับและในวาระอื่นๆผมก็ขออภิปรายในตรงนี้  และผมขอตั้งข้อสังเกตคือ
ในการออกหนังสือเชิญในวาระต่างๆผมดูแล้วคือสมาชิกก็ยัง ไม่ให้ความ
สนใจไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะและก็ไม่ค่อยเข้าร่วมผมเองก็ไม่ได้
ต าหนิท่านตรงนี้แต่การพัฒนาบุคลากรก็มีความส าคัญผมจึงได้ลุกขึ้นมา
อธิบายตรงนี้คือในการพัฒนาบุคลากรตรงนี้ส าคัญมากเพราะว่ามีความ
จ าเป็นและต้องมีการ พัฒนาบุคลากรนะครับและพัฒนาศักยภาพมัน
ส าคัญและในเม่ือตอนนี้เราใส่ชุดสีกากีเราก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยและ
เราจะได้ความรู้มาอย่างไรก็คือเราก็ต้องออกไปหาความรู้จากข้างนอกบ้าง
และเราก็ไม่ค่อยได้ไปเลยไม่รู้ว่าท่ีอื่นเขาไปถึงไหนแล้วและการพัฒนา 

 
 



-๑๓- 
 บุคลากรมันเป็นเรื่องส าคัญมากและในปี 2563 เราก็ได้ตั้งงบประมาณ

เอาไว้ 300,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมศักยภาพบุคลากร
ผมก็ขอน าเสนอให้ท่านนายกได้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นแนวคิด
ท่ีผมอยากให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรต่อไปกับผมก็ขอเอาอภิปราย
ในวาระอื่นเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ 
นายจ าเนียร   
สัมพันธพงษ์ 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนาย
จ าเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจิก ครับ คือเกี่ยวกับงาน
โครงการต่างๆในปี 2562 คืองานต่างๆก็ต้องจะได้ท าไปแล้วและผมก็ขอ
พูดถึงหมู่บ้านของผม คือผู้รับเหมาได้ปรับเกรดดินจากถนนออกไปแล้วแต่
พอเอามาถมให้นิดเดียว ครับ และท่านประเสริฐบุญเป้า 2 หมู่ท่ี 10 บ้าน
นาเจริญผมก็ขออนุญาตท่ีเอ่ยนามท่านคือท่านได้อภิปรายเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผมก็เห็นด้วย กับท่านครับ ผมก็ขอฝากให้พิจารณาด้วย
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ 
นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนาย

สุข ปิดตาทะโย ส.อบต. หมู่ท่ี 5 บ้านโคกยาวครับ ผมก็ขออนุญาตน า
เรียน เรื่องของท่านพระครูบ้านโคกยาวนะครับ คือตามท่ีท่านได้บริจาค
ทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสร้างอาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ยาวผมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ ท่ีนี้ด้วยและผมก็ขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีได้ลงมติอนุมัติให้ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี  
ผมขอเชิญ ท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี 
สุวรรณเก 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ดิฉันนางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ ส าหรับเรื่องท่ีท่านสมาชิกได้เรียนถามในส่วน
ของโครงการปี 2562 ในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2562 ตอนนี้ก็ได้ด าเนินการไปแล้วเกือบ
ท้ังหมดและโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการคือโครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 3 นะคะและก็ขอฝากถึงผู้น าเป็นผู้ตรวจสอบในการด าเนินงานถ้ามี
ตรงไหนมีปัญหาหรือกีดขวางการจราจรก็ให้แจ้งได้เลยนะคะคือก่อนจะมี 

 
 



 -๑๔- 
 

 การเบิกจ่ายงบประมาณคือไม่อยากให้เกิดปัญหาตรงนี้นะคะและโครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสมาชิกนะคะคือเราก็มีเหมือนกันทุกๆ 
ถ้ามีการจัดอบรมในการเลือกตั้งก็ต้องมีการอบรมอยู่ท่ีเชียงคานถ้ายังไงก็
จะมีเอกสารยืนยันตอบรับนะคะหรือยังไงก็ต้องให้ทางฝ่ายสมาชิกมีความ
พร้อมจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะ  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกๆท่านและเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนทุก
ฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันและด้วยความ
เรียบร้อยผมขอขอบคุณ  ทุกๆท่านมา ณ ท่ีนี้ด้วยขอบคุณครับ 
ผมขอเลิกประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  1๒.00  น. 
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