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บนัทกึรายงานการประชุมสภาสมยัสามญัที ่3 /2562 
วนัพธุที ่ 25 ธนัวาคม  ๒๕ 62  เวลา  10.00 น.

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่

รายชือ่ผูเ้ขา้ประชุม

ที่ ชือ่ - สกลุ ตำาแหนง่ ลายมอืชือ่
1 นายสมศกัดิ ์           

ทองแยม้
ประธานสภาฯ สมศกัดิ ์      ทอง

แยม้
2 นายธรีะยทุธ           

พละเลศิ
รองประธานสภาฯ ธรีะยทุธ      พละ

เลศิ
3 นายปิยภสัส ์          ไทย

พบิลูย์
สมาชกิ อบต. หมู่

ที ่ 1
ปิยภสัส ์      ไทย
พบิลูย์

๔ นางอรณีุ               ทอง
ชาติ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 1

อรณีุ          ทอง
ชาติ

๕ นายณัฐพล             
ธรรมรัตน์

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 2

ณัฐพล        ธรรม
รัตน์

๖ นายทนิ                 บญุ
มี

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 2

ทนิ           บญุมี

๗ นางสวุรรณา           สุ
วรรณเกษร

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 3

สวุรรณา    สวุรรณ
เกษร

๘ นางวงเดอืน            จัน
ทกจิ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 3

วงเดอืน     จัน
ทกจิ

๙ นายสำารวน             
โพธิร์ะมาด

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 4

สำารวน       โพธิ์
ระมาด

๑๐ นายตง                  นลิ
พัฒน์

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 5

ตง            นลิ
พัฒน์

๑๑ นายบญุช ู              
ทรัพยส์นิ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 5

บญุช ู        
ทรัพยส์นิ

๑๒ นายประยทุธ           
สะอาดเอีย่ม

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 6

ประยทุธ     
สะอาดเอีย่ม

๑๓ นายสมควร             ชม
ประเสรฐิ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 6

สมควร       ชม
ประเสรฐิ

๑๔ นายจำาลอง              สี สมาชกิ อบต. หมู่ -
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เขยีวสด ที ่ 7
๑๕ นายสมศกัดิ ์            มี

โฉมงาม
สมาชกิ อบต. หมู่

ที ่ 8
สมศกัดิ ์     มี
โฉมงาม

๑๖ นายวทิยา               
มาลาวงษ์

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 8

วทิยา         มาลา
วงษ์

๑๗ นายสมควร             ชม
ประเสรฐิ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 9

สมควร       ชม
ประเสรฐิ

๑๘ นายอนันต ์              
วงษ์อบุล

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 9

อนันต ์       วงษ์
อบุล

๑๙ นายทัศนะ               
ธรรมวชิติ

    เลขานุการสภา
อบต.

ทัศนะ        ธรรม
วชิติ

ผูไ้มเ่ขา้ประชุม
1. นายจำาลอง              สเีขยีวสด สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 7

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุม

ที่ ชือ่ - สกลุ ตำาแหนง่ ลายมอืชือ่
1 นายสเุทพ    ทอง

ธรรมชาติ
นายก อบต. สเุทพ     ทอง

ธรรมชาติ
2 นายปรชีา    สะอาดเอีย่ม รองนายก อบต. ปรชีา      สะอาด

เอีย่ม
3 นางนทิรา    กำาลงัหาญ รองนายก อบต. นทิรา     กำาลงั

หาญ
๔ นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก

อบต.
วรทัต      ธรรม
รัตน์

5 นายบรรพจน ์นุชอนงค์ ผอ.กองชา่ง บรรพจน ์  นุช
อนงค์

6 นางนฤมล   ธรรมรัตน์ เจา้พนักงานการ นฤมล   ธรรมรัตน์
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เงนิฯ
7 นางสาวศรุจนากร     มณี

อนิทร์
นักวเิคราะหน์โยบาย

และแผน
ศรุจนากร    มณี
อนิทร์

8 นางสาวสริณัิฐมาศ ทรง
สมพรชยั

นักจัดการงานทัว่ไป สริณัิฐมาศ ทรงสม
พรชยั

9 นางวาสนา   ออ่นเถือ่น เจา้พนักงานธรุการ วาสนา  ออ่นเถือ่น
10 นางสาววริชา สะอาด

เอีย่ม
ผช.นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน

วริชา สะอาดเอีย่ม

เร ิม่ประชุม  เวลา  15.00  น.

เมือ่ทีป่ระชมุพรอ้มแลว้ โดยมสีมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลจรเขใ้หญ ่เขา้ประชมุครบองคป์ระชมุ และน่ังประจำาทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ย
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แลว้ นายสมศกัดิ ์ทองแยม้ ประธานสภาฯ ไดก้ลา่วเปิดประชมุ              
และดำาเนนิการประชมุ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้

                    ระเบยีบวาระที ่   1    เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุม
ทราบ

1.1 ขอความรว่มมอืประชาสมัพนัธ์

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )     -  ดว้ยองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่ ไดรั้บแจง้จากโครงการสง่นำ้าและบำารงุรักษาโพธิ์
พระยา  วา่เนือ่งดว้ยสถานการณ์นำ้าตนัทนุ ๔ เขือ่นหลกัลุม่นำ้าเจา้พระยา ณ 
วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน 2 ๕๖๒ ปรมิาตรนำ้าใชก้ารไดร้วมกนั ๕๒๒๙ ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร ซึง่อยูใ่นเกณฑน์อ้ย จากขอ้มลูผลการเพาะปลกูพบวา่ ณ วนั
ที ่๑๓ พฤศจกิายน ๒ t ๖๒ เพาะปลกูขา้วนาปีแลว้ จำานวน 1.37 ลา้นไร ่
เก็บเกีย่วแลว้ ๑.๘ ลา้นไร ่โดยมพีืน้ทีน่าปีทีย่ังคงตอ้งใชน้ำ้าชลประทานจาก
การเพาะปลกูลา่ชา้เนือ่งจากฝนแลง้เป็นพืน้ทีย่ังไมไ่ดเ้ก็บเกีย่วอกี 0.19 
ลา้นไร ่จากสถานการณ์นำ้าตนัทนุของลุม่เจา้พระยา ชว่งฤดแูลง้ ปี 
2562/2563 ดงักลา่วจงึมปีรมิาณนำ้าเพยีงพอเฉพาะเพือ่การอปุโภค-
บรโิภค รักษาระบบนเิวศ พชืตอ่เนือ่ง เชน่ ออ้ย ฯลฯ และอืน่ๆ เทา่นัน้ ไม่
สามารถสนับสนุนการเพาะปลกูขา้วนาปรังได ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จงึมมีาตรการบรหิารจัดการนำ้าในชว่งฤดแูลง้พืน้ทีลุ่ม่เจา้พระยา ก็คอืการ
ปลกูขา้วนาปรังน่าจะเป็นฤดหูนา้เพราะตอนนีท้ีก่ำาลงัทำาเรยีกวา่ขา้วนาปี นำ้า
ก็คงไมพ่อแน่นอน

ทีป่ระชุม  -  รับทราบ

ระเบยีบวาระที ่   2    เร ือ่งรบัรองการประชุมคร ัง้ทีผ่า่นมา
(การประชุมสภาฯสมยัวสิามญัที ่ 5/2562) เมือ่วนัจนัทรท์ ี ่ 18 
พฤศจกิายน 2562   

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )     -  ขอใหท้กุทา่น
ตรวจรายงานการประชมุสภาฯ       สมัยวสิามัญที ่ 5/2562  เมือ่วนัจันทรท์ี่
18 พฤศจกิายน 2562 ถา้ผดิก็ขอใหแ้จง้ทีป่ระชมุเพือ่แกไ้ขตอ่ไป      ถา้
ไมม่ทีา่นใดแกไ้ขผมจะขอมตเิลยนะครับ  

สมาชกิทา่นใดเห็นสมควรรับรองรายงานประชมุสภาฯสมัย
วสิามัญที ่ 5/2562  เมือ่วนัจันทรท์ี ่ 18 พฤศจกิายน 2562 ขอใหย้กมอื
ขึน้ครับ
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มตทิีป่ระชุม มมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุครัง้
ดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง       16 เสยีง งดออกเสยีง 1 เสยีง

ระเบยีบวาระที ่   3    เร ือ่งเพือ่ทราบ / เพือ่พจิารณา / ดำาเนนิ
การ

3.1 เร ือ่งการรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผน
พฒันา ประจำาปีงบประมาณ       พ.ศ. 2562 (ต ัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 
พ.ศ. 2561 ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562)

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )    -  ในเรือ่งนีข้อให ้
นักวเิคราะหน์โยบายและแผนไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบตอ่ไปครับ

นางสาวศรุจนากร มณีอนิทร ์  (  นกัวเิคราะหน์โยบายและ  
แผน)  - การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจร
เขใ้หญ่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 29 คณะ
กรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ มอีำานาจหนา้ทีด่งันี ้

1.)กำาหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
2.)ดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
3.)รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่
สภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ และประกาศผลการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั
อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ ภายในเดอืนธันวาคม ของทกุปี ทัง้นีใ้หปิ้ด
ประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั
โดยในรา่งรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี ้เริม่ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2561 ถงึเดอืน 
กนัยายน 2562  

สว่นที ่  1   ก็จะเป็นบทนำา ซึง่เป็นการอา้งถงึระเบยีบ และการอธบิายถงึ
การวางแผน การตดิตาม            การประเมนิผล วา่หมายถงึอะไร 
หนา้ที ่3 ก็จะเป็นความหมายของการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

1.ความสำาคญัของการตดิตามและประเมนิผล
2.วตัถปุระสงคข์องการตดิตามและประเมนิผล
3.ขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผล  มทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน 
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หนา้ที ่7 จะเป็นผังขัน้ตอนการดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
4.กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล

4.1 จะเป็นกรอบเวลา
4.2 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
4.3 การตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนาของ อบต. จรเขใ้หญ่

5.ระเบยีบ วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผล
5.1 ระเบยีบในการตดิตามและประเมนิผล
5.2 วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผล

6.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล
6.1 การประเมนิผลในเชงิปรมิาณ
6.2 การประเมนิผลในเชงิคณุภาพ

7.ประโยชนข์องการตดิตามและประเมนิผล
8.รายชือ่คณะกรรมตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
สว่นที ่  2    วสิยัทัศน ์ ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ทัง้ 6 

ยทุธ์
หนา้ที ่16 เป็น เป้าประสงค ์คา่เป้าหมาย หนา้ 17 เป็น กลยทุธ ์จดุยนืทาง
ยทุธศาสตร์
หนา้ที ่18 ตวัชีว้ดั แผนงาน หนา้ที ่19 เป็นความเชือ่มโยงทางยทุธศาสตร์
ในภาพรวม

สว่นที ่  3   การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  
1.ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก

1.1 โอกาส
1.2 อปุสรรค

2.ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน
2.1 จดุแข็ง
2.2 จดุออ่น

สว่นที ่  4    หนา้ที ่24  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
ก็จะเป็นการวดัผลในเชงิคณุภาพ   การวดัผลในเชงิปรมิาณ  ลกัษณะของ
แบบวดักระบวนการปฏบิตังิาน วตัถปุระสงคใ์นการใชแ้บบวดักระบวนการ
ปฏบิตังิาน  ขัน้ตอนการดำาเนนิงานตามแบบวดักระบวนการปฏบิตังิาน   

ในหนา้ที ่26 เป็นผงักระบวนการปฏบิตังิาน งานนโยบายและแผน 
วา่การจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่มขีัน้ตอนกระบวนการตอ้งทำาอยา่งไรบา้ง

ในหนา้ที ่27 เป็นแบบการกำากบัการจัดทำาแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ วา่มปีระเด็นการประเมนิขอ้ใดบา้ง  



7

หนา้ที ่28 เป็น แบบตดิตามผลการดำาเนนิงานขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ในหนา้นีน้ะคะสว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  

ขอ้ 1 ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ขอ้ 2. รายงานผลการดำาเนนิงานปีละหนึง่ครัง้ (ภายในเดอืนธันวาคม

ของทกุปี) ในสว่นที ่2 ผลการตดิตามผลการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้ง
ถิน่ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562)

ขอ้ 3 ผลการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 256 จะเห็นได ้
วา่ในตารางมชีอ่งยทุธศาสตร ์        ทัง้ 6 ยทุธข์อง อบต. เรามชีอ่งจำานวน
โครงการทีเ่สร็จ  จำานวน 60 โครงการ แยกเป็น 

1.การพัฒนาดา้นสงัคม จำานวน 34 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 
45.95 เปอรเ์ซน็ต ์

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ ยงัไมม่กีารดำาเนนิการ 
3. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  จำานวนโครงการทีด่ำาเนนิ

การเสร็จ  7 โครงการ คดิเป็น 9.46 เปอรเ์ซน็ต ์ โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
ดำาเนนิการ จำานวน 10  โครงการ คดิเป็น 13.51 เปอรเ์ซน็ต ์ โครงการทีย่ัง
ไมด่ำาเนนิการ  จำานวน 2 โครงการ คดิเป็น  2.7 เปอรเ์ซน็ต ์  

4. การพัฒนาดา้นแหลง่นำ้า จำานวนโครงการทีเ่สร็จ จำานวน 2 
โครงการ  คดิเป็น 2.7 เปอรเ์ซน็ต ์ 5. การพัฒนาดา้นการเมอืง
การบรหิาร จำานวนโครงการทีด่ำาเนนิการเสร็จ  จำานวน 15 โครงการ คดิเป็น 
20.27 เปอรเ์ซน็ต ์ โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ จำานวน 1  โครงการ 
คดิเป็น 1.35 เปอรเ์ซน็ต ์ โครงการทีย่ังไมไ่ดด้ำาเนนิการ จำานวน 1 
โครงการ คดิเป็น 1.35 เปอรเ์ซน็ต ์ 

6. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม โครงการ
ทีด่ำาเนนิการเสร็จ จำานวน          2 โครงการ คดิเป็น 2.7 เปอรเ์ซน็ต ์รวม
ทัง้หมด 6 ยทุธศาสตร ์ ดำาเนนิการแลว้เสร็จจำานวน 60 โครงการ คดิเป็น 
31.08 เปอรเ์ซน็ต ์จำานวนโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ จำานวน 11 
โครงการ คดิเป็น 14.36 เปอรเ์ซน็ต ์  โครงการทีย่ังไมไ่ดด้ำาเนนิการ 
จำานวน 3 โครงการ คดิเป็น 4.05 เปอรเ์ซน็ต ์

ขอ้ 4 การเบกิจา่ยงบประมาณปี พ.ศ. 2562
- การพัฒนาดา้นสงัคม   งบประมาณจากขอ้บญัญัต ิ เป็นเงนิ 

12,506,056.10 บาท
- การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ   ไมม่ี
- การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน งบประมาณจากขอ้บญัญัต ิ 

เป็นเงนิ 2,001,736  บาท
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- การพัฒนาดา้นแหลง่นำ้า  งบประมาณจากขอ้บญัญัต ิ เป็นเงนิ  
133,680.40  บาท

- การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร  งบประมาณจากขอ้บญัญัติ
เป็นเงนิ  225,336  บาท

- การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม  งบ
ประมาณจากขอ้บญัญัต ิ เป็นเงนิ  2,210  บาท
รวมเป็นเงนิท ัง้ส ิน้    14,869,018.50    บาท  

ตอ่ไปแบบที ่  3   แบบการประเมนิแบบมสีว่นรว่ม เพือ่ประเมนิความพงึ
พอใจตอ่ผลการดำาเนนิงาน  หนา้ที ่30 -45

แบบที ่  4     หนา้ที ่46 -48 แนวทางเบือ้งตน้ในการใหค้ะแนน 
แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร ์ เพือ่ความ
สอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของอปท.  

แบบที ่  5   หนา้ที ่49 -52 แนวทางการพจิารณาการตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการ เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของอปท. 

แบบที ่  6   หนา้ที ่53 – 60 เป็นแบบวัดกระบวนการปฏบัิตงิาน เพือ่เป็นการ
ประเมนิการปฏบัิตงิานของ อปท. สว่นในหนา้ 61 เป็นรายละเอยีดเกีย่วกบั
การตดิตามและประเมนิผลดว้ยระบบ e-plan ในหนา้ตอ่ไปจะเป็นราย
ละเอยีดการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่  (แบบทีใ่ชแ้ทนระบบ
e-plan) จะแสดงขอ้มลูโดยแยกตามยทุธศาสตร ์มรีายละเอยีดโครงการ, 
เป้าหมายโครงการ, งบประมาณปี 2562 แหลง่เงนิงบประมาณ และงบ
ประมาณทีใ่ชจ้รงิ จะอยูใ่นหนา้ที ่62-79 สว่นในหนา้ที ่80-81 เป็นการสรปุ
รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำาปี พ.ศ. 2562 
และสดุทา้ยคอื ภาคผนวก จะแสดงขอ้มลูรปูตามโครงการทีไ่ดม้กีารดำาเนนิ
การไปแลว้ในระยะเวลาทีผ่า่นมาคะ่ มทีา่นใดสงสยัตรงไหนหรอืไมคะ่  
สอบถามไดเ้ลยคะ่  ถา้ไมม่ขีอขอบคณุคะ่
 

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )     -  เรยีนทา่น
ประธานสภา ทา่นสมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น จะเห็นไดว้า่ดชันตีวัช ี้
วดัตา่งๆจะเห็นไดว้า่ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ก็จะเกีย่วกบัเรือ่งวศิวกร
และก็ยอมรับวา่เราลา่ชา้จรงิ แตถ่งึแมว้า่ดชันตีวัชีว้ดัจะตำา่กวา่มาตรฐานก็
จรงิ ผมก็พยายามพดูคยุภายในเรือ่งการปรับการทำางาน การแกไ้ขปัญหา
ตา่งๆใหก้บัชาวบา้น ใหร้วดเร็วทันใจกวา่เดมิสำาหรับโครงการตา่งๆก็สญัญา
วา่ ตอ้งทำาทกุโครงการอยูแ่ลว้ เชน่โครงการ หมู ่7 และหมู ่5 กำาลงัดำาเนนิ
การอยู ่โครงการหมู ่9 หมู ่2 ก็กำาลงัจะดำาเนนิการในชว่งปีใหมแ่ลว้ สว่น
เรือ่งทีท่า่นสมาชกิ หมู ่3 และหมู ่8 เกีย่วกบัถนนสายรองเสน้ลำาบวัและเสน้
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ลำาบวัไปศาลา    ทา่ทรายทีม่ปัีญหา เรือ่งหญา้รก ถนนแคบเป็นหลมุเป็นบอ่
ก็ใหช้า่งดำาเนนิการอยูแ่ลว้ และหมู ่8 ไปบา้นสะพาน เชน่เดยีวกนัก็คอืตอน
นีม้ันตดิขดัเรือ่งระเบยีบฯ ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ถา้ยังไมห่มดประกนัสญัญา เราก็
ยังไปดำาเนนิการใหไ้มไ่ด ้แตก็่ใหช้า่งไปดแูลว้ทีไ่หนมปัีญหา บางสว่นก็
ดำาเนนิการให ้บางสว่นทีม่ปัีญหาก็ยังไมไ่ดด้ำาเนนิการ               ม ี3 
โครงการคอื โครงการไฟฟ้าโซลา่เซลลข์องปีทีแ่ลว้ ยังไมไ่ดท้ำาเลย
เนือ่งจากการคดิคา่งานของชา่ง ตำา่กวา่ปีทีผ่า่นมาคอ่นขา้งเยอะ และการ
ตกลงราคาก็ไมส่ามารถทำาไดเ้นือ่งจาก ไมม่ผีูป้ระกอบการรายใดมารับ
ดำาเนนิการ ทำาใหก้ระบวนการนีม้ันลา่ชา้ไป ก็ตอ้งประกาศใหค้รบ 3 ครัง้ 
และตอ้งมกีารมาปรับราคาขึน้ใหม ่สว่นโครงการของปี 2562 ตอนนีก็้จะ
ดำาเนนิการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว ในปี 2563 ผมสญัญาวา่จะไมใ่หล้า่ชา้กวา่
เดมิและสดุทา้ยโครงการของหมูบ่า้นก็ทำาให ้ครับ ผมตอ้งขอโทษดว้ยก็จะ
ดำาเนนิการใหก้บัทกุหมูบ่า้นอยา่งทั่วถงึเหมอืนเดมิครับขอบคณุครับ

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )    -  สว่นใหญ่
โครงการทีล่า่ชา้ก็จะเกีย่วกบัเรือ่งระเบยีบ วศิวกรก็เป็นเรือ่งใหมซ่ ึง่เมือ่กอ่น
นีไ้มเ่คยม ีการพัฒนาของเราจงึไมไ่ดถ้งึ 50%  ตามทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดช้ ีแ้จงมา
ตอนนีห้มู ่7 ก็เริม่ทำากำาลงัถมดนิ มทีา่นใดจะเสนอหรอืไมค่รับ เกีย่วกบัการ
ตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนา เพือ่ตอ้งการรูเ้กีย่วกบัปัญหาอปุสรรคของการ
พัฒนาเพือ่จะไดแ้กไ้ขในปีตอ่ไป

นางสาวศรุจนากร มณีอนิทร ์  (  นกัวเิคราะหน์โยบายและ  
แผน)  -  ขอเพิม่เตมิอกีเรือ่งหนึง่ก็คอืการตดิตามและประเมนิผลแผนนีเ้ป็น
คะแนนตรวจดว้ยนะคะเมือ่ทางจังหวดัมาตรวจปีกอ่นตก ปีนีก็้น่าจะไมผ่า่น
เชน่เดยีวกนั รายการประเมนิเขาคดิตอนสิน้ปีงบประมาณ เขาไมไ่ดค้ดิสว่นที่
เกนิมาเขาคดิโครงการทีท่ำาเสร็จแลว้เพราะในระบบอลีาแอสจะขึน้ไว ้

ทีป่ระชุม  -  รับทราบ

3.2 เร ือ่งการพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ 2563 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิโครงการขุด
ลอกลำาคลอง/ลำารางสาธารณะ ท ัง้ 9 หมู่บา้น เป็นงบประมาณท ัง้ส ิน้ 
184,000 บาท โดยขออนมุตัโิอนจาก แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำารองจา่ย งบประมาณต ัง้ไว ้
401,350 บาท งบประมาณคงเหลอืกอ่นโอน 401,350 บาท โอน
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ลดคร ัง้นี ้184,000 บาท คงเหลอืงบประมาณท ัง้ส ิน้ 217,350 
บาท

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )    -  ในเรือ่งนีข้อเชญิ
ทา่นนายกไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบตอ่ไปครับ

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )     -  เนือ่งดว้ย
ราษฎรหมู ่7 บา้นดอนหนามแดง ไดย้ืน่คำารอ้งขอเปิดทางนำ้า เป็นทีท่ราบกนั
ดวีา่สถานการณ์นำ้าคอ่นขา้งนอ้ย สว่น 8 และหมู ่5 ใชว้ธิกีัน้คลอง และเรีย่
ไรเป็นคา่นำ้ามันตัง้เครือ่งวดินำ้า ก็มกีารลา่รายชือ่กนัมา ก็ขอใหม้กีารยืน่
คำารอ้งพรอ้มแนบรายชือ่มาดว้ยก็จะใหช้า่งและปลดัไปดพูืน้ทีว่า่มคีวาม
เหมาะสมมคีวามเดอืดรอ้นมากนอ้ยเพยีงใด แตท่ีส่ำาคญัก็คอืเอกสารตดิ
ปัญหาเรือ่งที ่ตอ้งไมม่ ีใหผู้ท้ีม่าเขยีนคำารอ้งตอ้งรับผดิชอบดว้ยเคลยีร์
ปัญหาภายในหมูบ่า้นใหเ้รยีบรอ้ยดว้ย เพือ่จะไดไ้มม่ปัีญหาตามมาอยา่งเชน่
หมู ่7 ตรงทีม่กีรณีพพิาทบรเิวณใกลบ้า้นนางสาววารนิ ชาวบา้นก็รอ้งเรยีน
กนัเองและตรงทีท่นายหมู ่2   ผมก็เขา้ใจวา่เราจะขดุในลำารางสาธารณะ แต่
รถแม็คโครตอ้งไปผา่นทีเ่คา้ ซ ึง่ตรงไหนทีม่ปัีญหา ผมก็จะไมท่ำานะครับ 
ชาวบา้นตอ้งเรีย่ไรกนัเอง เสน้ตรงทีด่นิ 200 ไรม่กีรณีพพิาทกบัทางอบ
ต.ของเรา ชาวบา้นยอ่มจะรูด้วีา่ตรงไหนมปัีญหาอยา่งไร ตอ้งมกีารอทุศิ
ทีด่นิแตถ่า้เป็นลำารางสาธารณะเดมิก็ทำาได ้และถา้เป็นลำารางสาธารณะทีม่ี
บา้นเรอืนอยู ่2 ฝ่ังแลว้เราไปขดุ แลว้บา้นเรอืนเขาสไลดเ์ราก็ตอ้งคดิให ้
รอบคอบ ถา้มปัีญหาชาวบา้นกบัสมาชกิตอ้งรับผดิชอบดว้ย ในครัง้ตอ่ไปก็
จะใหม้กีารทำาบนัทกึเลย ถา้มกีารสไลดช์าวบา้นหรอืสมาชกิหรอืผูใ้หญบ่า้น
ทีร่อ้งขอมาก็มสีว่นรับผดิชอบรว่มกนั เพราะความสามัคคขีองแตล่ะหมูบ่า้น 
ไมเ่หมอืนกนั อยา่งเชน่หมู ่8 เขามคีวามสามัคคไีมท่ะเลาะ หมู ่1 ก็มี
ทะเลาะกนับา้ง มกีารตอ่วา่ผูใ้หญบ่า้นดว้ย อบต.ยนิดดีำาเนนิการใหก้บัทกุ
หมูบ่า้น ใหม้าเขยีนคำารอ้งไดเ้ลย ถา้ไมม่ปัีญหาก็จะขดุใหท้กุที ่แตข่ดุลกึยัง
ไงถา้นำ้าในคลองมนีอ้ย นำ้ามันก็ไมเ่ขา้ ถา้ขดุลกึไปมันก็สไลด ์เราก็ตอ้งดู
ดว้ยวา่ถา้ขดุแลว้เขาเดอืดรอ้นก็ไมค่วรขดุ ทางผูใ้หญห่มู ่7 ก็โทรมาหาผม
ดว้ย ขอใหม้าเขยีนคำารอ้งดว้ยครับ

นายตง นลิพฒัน ์  (  สมาชกิอบต  .  หมูท่ ี ่  5)    -  แจง้เรือ่งที่
เกษตรกรหมูท่ี ่5 กบัหมูท่ี ่6 รว่มกนัตัง้เครือ่งวดินำ้าจากคลองหมู ่6 เขา้ลำา
รางบรเิวณหมู ่6 เขา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตรนัน้ จงึมคีวามประสงคข์อทรายจำานวน
2 คนั และกระสอบทรายไปเสรมิคนักระสอบกนันำ้าทีม่อียูเ่ดมิแลว้ แต่
เนือ่งจากคนักระสอบทรายอยูใ่นระดบัตำา่ก็ขอใหท้างอบต.พจิารณาดำาเนนิ
การใหด้ว้ย
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นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )       -  ขอใหท้างลงุ
ตรงเขยีนคำารอ้งไวเ้ลยยนิดทีำาใหท้กุหมูห่มูอ่ืน่มอีกีหรอืไมค่รับ อยา่งหมูท่ี ่3
ผูใ้หญม่นูก็จะใหข้ดุแตร่ถแม็คโครไมล่ง อนันีก็้ตอ้งไปดสูภาพหนา้งานดว้ย
วา่   ทำาไดห้รอืไมไ่ด ้ตอ้งดคูวามเหมาะสมของงานดว้ย รถเดนิไดห้รอืไม่ 
นำ้าหนักรถบางทเีป็นเรือ่งทีเ่สีย่งทีร่ถจะจมก็      ตอ้งไปดตูรวจสอบวา่ทำาได ้
หรอืไม ่หากวา่ทำาไมไ่ดผ้มก็จะมหีนังสอืแจง้กลบัไปภายใน 3 วนัวา่มันทำา
ไมไ่ดเ้พราะอะไรอยา่งไรอยา่ง กรณีของลงุตรงทำาได ้ผมก็จะดำาเนนิการให ้
เลย กระสอบทรายก็ยังพอมอียู่

นายสมควร ชมประเสรฐิ   (  สมาชกิอบต  .  หมูท่ ี ่  6)    -  แจง้วา่
ตอ้งการใหน้ำาเรอืกำาจัดผักตบชวา     ไปดำาเนนิการเก็บผักตบชวาในพืน้ที่
หมู ่6 ดว้ยเพราะมผีักตบชวาแน่นหนาแน่น และมสีนัุขตายสง่กลิน่เหม็นดว้ย

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )     -  ผมจะไลเ่ก็บมา
เพราะเมือ่เชา้นีพ้ระมหาทรงวฒุก็ิแจง้มาวา่พระบณิฑบาตไมไ่ดม้า 2 วนัแลว้
ก็จะใหแ้กว้ประสานพีส่มโภชนม์าดำาเนนิการให ้ตอนนีด้ำาเนนิการอยูท่ีห่มู ่8

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )     - มทีา่นอืน่จะ
สอบถามอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมจะขอมตเิลยนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็น
สมควรใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2563 เพือ่เป็น
ค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิโครงการขดุลอกลำาคลอง/ลำารางสาธารณะ ทัง้ 9 
หมู่บา้น เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 184,000 บาท โดยขออนุมัตโิอนจาก แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำารองจา่ย งบ
ประมาณตัง้ไว ้401,350 บาท งบประมาณคงเหลอืกอ่นโอน 401,350 
บาท โอนลดครัง้นี ้184,000 บาท คงเหลอืงบประมาณทัง้ส ิน้ 217,350 
บาทขอใหย้กมอืขึน้ครับ
  

มตทิีป่ระชุม  -  มมีตดิว้ยเสยีงสว่นใหญอ่นุมัตใิหโ้อนเงนิงบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2563 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิ
โครงการขดุลอกลำาคลอง/ลำารางสาธารณะ ทัง้ 9 หมู่บา้น เป็นงบประมาณทัง้สิน้
184,000 บาท จำานวน 16 เสยีง งดออกเสยีง 1 เสยีง

ระเบยีบวาระที ่  4   เร ือ่งอืน่  
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นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )     ทา่นใดมเีรือ่งอะไร
ทีจ่ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบหรอืไมค่รับ

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )       -  เรือ่งการ
ดำาเนนิการทำาถนนบรเิวณบา้นนางจันทรแ์รมหมูท่ี ่4 นัน้ทางปภ. เขาแจง้มาวา่
มแีผนทีจ่ะทำาเหมอืนเดมิแตว่า่ยังไมม่งีบประมาณ ทางอบต.ก็มงีบประมาณ
ของปี 2562 อยูก็่จะดำาเนนิการชว่งที ่2 ใหไ้ปเลย ถา้มงีบปภ.พอมากลางปี
หรอืปลายปีก็ทำาไปเลย แตถ่า้งบมันไมม่าจรงิๆงบทีท่ำาไฟฟ้าสาธารณะของ
หมู ่4 ผมก็จะกลบัมาทำาชว่งที ่2 ให ้ทางปภ.ก็ยังไมย่นืยันทีจ่ะทำา ตอนนีก็้
ผูรั้บจา้งก็คงเขา้มาดำาเนนิการเคลยีรพ์ืน้ทีแ่ลว้ มใีครจะสอบถามหรอืไมค่รับ

นายณฐัพล ธรรมรตัน ์  (  สมาชกิอบต  .  หมูท่ ี ่  2)    -  สอบถาม
เรือ่งไฟฟ้าโซลา่เซลลห์มูท่ี ่2 ใชก้ารไมไ่ดเ้นือ่งจากวา่แบตเตอรีเ่สยีก็มี
หลายดวงสว่นใหญแ่บตเสยี

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )       -  ขอใหไ้ป
เขยีนคำารอ้งไวท้กุหมูบ่า้นเลย อกีเรือ่งก็คอืในชว่งเทศกาลปีใหมจ่ะมกีารตัง้
ศนูยป์ฏบิตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาลปีใหม ่2563 ก็มี
หนังสอืจากอำาเภอบางปลามา้ ใหม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการและอยูเ่วรยาม 
ในเรือ่งนีก็้ขอความรว่มมอืจากทา่นกำานันผูใ้หญบ่า้น แพทย ์ผูช้ว่ยไดม้าอยู่
เวรยามกนั อกีเรือ่งหนึง่คอืเขาขอใหเ้ราไดม้กีารประชาสมัพันธเ์กีย่วกบัเรือ่ง
เมาไมข่บัเพือ่เป็นการลดอบุตัเิหตเุพราะจังหวดัสพุรรณบรุตีดิ 1 ใน 5 ของ
จังหวดัทีม่ผีูเ้สยีชวีติและมอีบุตัเิหตมุากทีส่ดุ    ถา้มกีารเปรยีบเทยีบพืน้ที่
แลว้พืน้ทีข่องเราแคบกวา่ทีอ่ืน่ ของเราเบอรห์นึง่เลย ก็เป็นนโยบายของ
ทา่นรองผูว้า่ราชการจังหวดัสพุรรณบรุทีีไ่ดม้อบหมายนโยบายใหม้กีาร
รณรงคเ์รือ่งเมาไมข่บั ก็ขอใหช้ว่ยกนัประชาสมัพันธร์ณรงคเ์รือ่งนีด้ว้ย 
เพราะจะเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ และจังหวดัสพุรรณบรุเีป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและ
เป็นทางผา่นไปทางภาคเหนอืทำาใหเ้ป็นสาเหตใุหเ้กดิ ถา้ทา่นไมส่ะดวกมี
ธรุะก็ขอใหค้ยุกนัและปรับเปลีย่นเวรกนั ทำาตามระเบยีบกนัไป 

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )     -  เรือ่งความ
ปลอดภยัในการลดอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาลปีใหมก็่เป็นนโยบาย 5 ขอ้ ของ
จังหวดัสพุรรณบรุใีนปี 2563 ทา่นอืน่มอีะไรหรอืไมค่รับขอเชญิครับ 

นายบญุชู ทรพัยส์นิ   (  สมาชกิอบต  .  หมูท่ ี ่  5)    -  สอบถาม
เกีย่วกบัโครงการซอ่มแซมถนนคสล.จากบา้นนางจนิดานัน้จะทำาอยา่งไร
จากตรงไหน
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นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )       -  โครงการนีจ้ะ
เป็นการดำาเนนิการแบบชว่ง          คอืโครงการนีจ้ะเป็นการกำาหนดไวย้าว 
วา่ดำาเนนิการตัง้แตต่รงนัน้ถงึตรงนี้ แตก่ารดำาเนนิการซอ่มแซมจรงิๆจะทำา
เป็นชว่ง ๆ ไมไ่ดท้ำาทัง้หมด แตถ่า้มกีารเสยีหายบรเิวณอืน่ดว้ยพีช่ก็ูตอ้ง
ประสานผูใ้หญว่า่ในการประชมุประชาคม    ปีตอ่ไปปี 2563 ถา้คดิวา่ตรง
ไหนเป็นปัญหาสำาคญัน่าจะมกีารทำาตอ่เนือ่งไปเลยก็ขอใหม้กีารประชมุชาว
บา้นมาวา่        ปี 2563 นีส้มควรทีจ่ะทำาตรงนีก้อ่นและชาวบา้นสว่นใหญ่
เห็นดว้ยอบต.ก็ไมข่ดัขอ้ง การดำาเนนิการทัง้หมดเลยคงทำาไมไ่ดเ้พราะตอ้ง
ใชง้บหลายแสนบาท 

นางสาวศรุจนากร มณีอนิทร ์  (  นกัวเิคราะหน์โยบายและ  
แผน)  -  การเขยีนแผนจะเขยีนไวย้าวๆทำาไมถ่งึไมเ่ป็นไร แตท่ำาเกนิไมไ่ด ้
ในปีหนึง่ทา่นนายกบอกไวค้อืใหท้กุหมูบ่า้น หมูบ่า้นละประมาณ 3-4 แสน
บาท  ถา้เป็นโครงการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานขอ้มลูละ 4 แสนบาท ปีนีก็้จะ
อยูท่ี ่498,000 บาท ถา้ไมเ่สร็จก็ตอ้งทำาตามกระบวนการการทำาแผน 
เป็นการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนซึง่ตอ้งผา่นกระบวนการประชาคม
หมูบ่า้นดว้ย      โดยกำานันผูใ้หญบ่า้นผูช้ว่ยสมาชกิอบต. เป็นหนึง่ในคณะ
กรรมการประชาคมหมูบ่า้น

นายตง นลิพฒัน ์  (  สมาชกิอบต  .  หมูท่ ี ่  5)    -  กรณีถนนหมู ่5 
นัน้แตเ่ดมิมกีารขอใหอ้ทุศิทีด่นิ    ฐานกวา้ง 6 เมตร ผวิจราจร 3 เมตร สงู 
1.50 เมตร แตอ่บต.ทำาไว ้8 เมตร ถา้ชาวบา้นเขาไมใ่หท้ีด่นิ ก็จะทำาให ้
เดอืดรอ้นหรอืไม่

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )       -  ถนนหมู ่5 นัน้
แตเ่ดมิลุงตงอทุศิทีด่นิไวเ้ทา่ไร     แตต่อนนีถ้นนไดท้ำามานานแลว้ อยา่ง
หนึง่เจา้ของบอกวา่ไมไ่ดบ้รจิาคให ้แตม่ันทำามาหลายปีแลว้ทางเจา้หนา้ที่
รังวดั  ก็จะตอ้งกนัรัศมถีนนไว ้ก็ขอบอกลงุตงไวว้า่เราตอ้งเก็บเอกสารสทิธิ์
ไวเ้ป็นหลกัฐานยนืยันไวว้า่มกีารอทุศิทีด่นิไวเ้ทา่ใด แตลุ่งตงไมม่เีอกสาร
ยนืยนัวา่เราบรจิาคอทุศิทีด่นิไวเ้ทา่ใด ซึง่หมู ่1 ก็มปัีญหาเรือ่งทีด่นิเชน่
เดยีวกนั มปัีญหาทะเลาะกนัมากเป็นประจำา ทางอำาเภอ ปลดัอำาเภอก็มาไกล่
เกลีย่ก็ยังตกลงกนัไมไ่ด ้ตอ้งไปขึน้ศาลสดุทา้ยแลว้         ก็เป็นไปตามที่
ผูใ้หญบ่า้นหรอืปลดัอำาเภอคยุกนั ก็ตามนีน้ะครับ คอืถา้มคีวามจำาเป็นเรง่ดว่น
ก็เปลีย่น ซึง่ตอ้ง         ขอความเห็นชอบจากชาวบา้นสว่นใหญ ่ไมใ่ชว่า่
ความเห็นของแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั
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นาย  ปรชีา สะอาดเอีย่ม     (  รอง  นายกอบต  .  ฯ  )       -  เรือ่งของที่
หมู่ 5 จะขอเปลีย่นแปลงไฟฟ้าโซล่าเซลล ์กับถนนนัน้ ขอใหม้กีารประชมุกนั
กอ่นนะครับ ซึง่สว่นตวัแลว้ผมไมเ่ห็นดว้ย เพราะมาประชมุกนัไมเ่ต็มที ่ก็มี
การ    ยกมอืกนัไปขอฝากอบต.ไวด้ว้ยเรือ่งขอเปลีย่นแปลงไฟฟ้าโซลา่
เซลลเ์ป็นถนน

นางสาวศรุจนากร มณีอนิทร ์  (  นกัวเิคราะหน์โยบายและ  
แผน)  -  อบต.จะยดึวนัทีม่กีารประชมุประชาคมโครงการวนันัน้ จะถอืวา่ยดึ
ตามทีม่กีารประชมุประชาคมไป ทกุหมูก็่เหมอืนกนั

นาย  ปรชีา สะอาดเอีย่ม     (  รอง  นายกอบต  .  ฯ  )       -  ขอใหท้าง
หมูบ่า้นประชมุใหมเ่พราะผมถอืวา่ถนนสำาคญักวา่ไฟฟ้า เพือ่ขอมตจิากที่
ประชมุประชาคมหมูบ่า้นสว่นใหญ่

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )       -  ก็ถอืวา่รองฯ 
ปรชีาและสมาชกิอบต.ทัง้ 2 ทา่น     ก็ถอืวา่มคีนละ 1 เสยีงและฟังเสยีง
ของประชาชนแตล่ะคน และลงมตทิีป่ระชมุมาวา่เสยีงสว่นใหญต่อ้งการให ้
ทำาอะไรในปี 2563 ไมว่า่จะเป็นไฟฟ้าหรอืถนนก็แลว้แตท่ีป่ระชมุประชาคม

น  างวงเดอืน จนัทกจิ     (  สมาชกิอบต  .  หมูท่ ี ่  3  )    -  เรือ่งทีข่อ
ลกูรังไปลงทีห่มู ่3 นัน้ อยากทราบวา่อกีหลายวนัหรอืไมเ่นือ่งจากตอนนีท้อ่
ทรดุ จงึอยากใหด้ำาเนนิการใหโ้ดยเร็ว

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )       -  ตอนนีใ้หช้า่ง
ไดไ้ปคดิคา่งานอยู ่ซ ึง่มอียูห่ลายแหง่ทัง้หมู ่3,7,8 จะไดท้ำาทเีดยีว ก็ขอให ้
ทกุหมูบ่า้นไดม้าแจง้ไวว้า่มปัีญหาและตอ้งการใหไ้ปดำาเนนิการ    

นายสมศกัดิ ์ทองแยม้   (  ประธานสภาฯ  )     - มสีมาชกิทา่นใดมี
เรือ่งทีจ่ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมก็ตอ้งขอขอบคณุ
ทกุทา่นทีไ่ดม้ารว่มประชมุในวนันีโ้ดยพรอ้มเพรยีงกนั

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.  

(ลงชือ่)           ผูบ้นัทกึ
รายงานการประชุม             (นายทัศนะ  ธรรมวชิติ)        

     ปลดั อบต./ เลขาฯ สภา อบต.
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กรรมการผูต้รวจรายงานการประชุม

(ลงชือ่)     (ลงชือ่)     (ลงชือ่)   
(นายทนิ   บญุม)ี (นายบญุช ู   ทรัพยส์นิ)
(นายณัฐพล   ธรรมรัตน)์

      สมาชกิ  อบต. หมทูี ่2 สมาชกิ  อบต.  หมูท่ี ่ 5
สมาชกิ  อบต.  หมูท่ี ่ 2

 (ลงชือ่)    
(นายสมศกัดิ ์   ทองแยม้)

                ประธานสภา  อบต. จรเขใ้หญ่
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