
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

สมัยสามัญสมัยที่ 2 คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563                                                                            
วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
----------------------------------------------------------- 

 
เร่ิมประชุมเวลา : 09.0๐ น. 
ผู้เข้าประชุม 
 
ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 

๒ 
๓ 
๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

13 
14 
15 
16 
17 

 
 

นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย 

นายธเนตร์  คำแหง 

นางแพรทอง  โตไตย์ 
นางมะลิ  นพรัตน ์

นางสายฝน  วัฒนภาเกษม 
นายบานเย็น  จันทรอด 

นางทองคำ  มหาชน 
นางราตรี  มากสกุล 

นายแสงเดือน  ตระกรุมวงค์ 

นายประจบ     บัวรอด 
นายอนุวัตร   วงค์อุไร 
นายรณชัย   พวงบานช่ืน 
นายหอมหวล  รอดเหลือ 
นายประจบ  สร้อยนาค 
นางมาลัย     จันทรอด 

นางสมจิตร  งิ้วเชียง 
นายพันทิพย์  ผลพงษ์ 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔  
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔                                                                                                                     
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕                                                                                                                        
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕   
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6                                                                                                                                                                                                                                        
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8   
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8                                                                       
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10  
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11                                                       
   เลขานุการสภา                                                                                                                                                                                                 
 
 

เสงี่ยม  กองมิตรชัย 

ธเนตร์ คำแหง 

แพรทอง  โตไตย์ 
มะลิ  นพรัตน์ 
สายฝน  วัฒนภาเกษม 
บานเย็น  จันทรอด 

ทองคำ  มหาชน 
ราตรี  มากสกุล 

แสงเดือน  ตระกรุมวงค์ 

ประจบ  บัวรอด 
อนุวัตร  วงค์อุไร 
รณชัย พวงบานช่ืน 

นายหอมหวล  รอดเหลือ 

ประจบ  สร้อยนาค 
นางมาลัย จันทรอด 

สมจิตร งิ้วเชียง 

พันทิพย์  ผลพงษ์ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสมชาย   น้อยเมือง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   ม.1 ลากิจ  
 

                                                                                                        
 
 

 /ผู้เข้าร่วมประชุม  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
 

นายลำพึง  เป้ป้อม 

นายประจวบ  กิ่งไทร 
นางณริสา  มงคลสิทธิศิลป์ 
นายมงคล  คำวงค์ 

ว่าท่ี รต.หญิง ปารณีย์ ทอง
พิมพ์ 
นางสาวทรายทอง สามารถ 

นางสาวณภัสนันท์ พินิจงาม 

นายก อบต.ดงดินแดง 

รองนายก อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงดินแดง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 

เลขานายก อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

ลำพึง  เป้ป้อม 

ประจวบ  กิ่งไทร 
ณริสา  มงคลสิทธิศิลป์ 
มงคล คำวงค์ 

ปารณีย์  ทองพิมพ์ 
 

ทรายทอง  สามารถ 

ณภัสนันท์  พินิจงาม 

 

เร่ิมประชุมเวลา : 09.00 น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม และตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลเลขานุการสภา ตำบล ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไว้  เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว บัดนี้
ได้เวลานัดประชุม แล้ว  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาครบองค์ประชุม  
ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และ 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย สวัสดีท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
ประธานสภา ฯ  พร้อมคณะผู้บริหาร ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ดงดินแดงสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีระเบียบวาระการ             
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานประชุมแจ้งให้ทราบ 
ประธาน   แจ้งเร่ืองการอยู่เวรที่ป้อมตำรวจ 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2563  ผู้อยู่เวร 1. นายหอมหวน รอดเหลือ 2. นายรณชัยพวง
บานช่ืน  ส. อบต..ม7 
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ผู้อยู่เวร 1.นายพันทิพย์ ผลพงษ์ ส.อบต.ม.11             
2. นายอนุวัตร วงค์อุไร ส.อบต.ม7 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ผู้อยู่เวร 1. นายประจบ  สร้อยนาค ส.อบต.ม.9 2. นาย
ประจบ บัวรอด  ส.อบต. ม6  
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ผู้อยู่เวร ผู้บริหารองคืการบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี                       
พ.ศ. 2563 วันศุกร์   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย  ขอเชิญนายพันทิพย์ ผลพงษ์ เลขานุการสภา อบต อ่านรายงานการประชุมอีกครั้ง 
ประธานสภา ฯ             สำหรับรายงานการประชุม เลขานุการสภาได้จัดส่งให้สมาชิกสภาได้ตรวจดูแล้ว      

สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม กรุณาแจ้งให้ท่ีประชุม 
สภาอบต.พิจารณาเพื่อขอแก้ไข ด้วยครับ รายงานการประชุมมีท้ังหมด  44  หน้า                         
มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่ม      

มติท่ีประชุม  รับทราบ          

นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี ้
ประธานสภา อบต.         

          มติท่ีประชุม         มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สมัยสามัญ 
                             สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
                            ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ (17 เสียง)                                                                                                                                      

  
ระเบียบวาระที่  3      เร่ือง    กระทู้ถาม 
มติท่ีประชุม  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4     เร่ือง    ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  5    ญัตติ เร่ือง  แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เพื่อแต่งต้ังเป็น 
        คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประธานสภา            ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสมและผู้รับรอง 2 ท่าน 
นางทองคำ มหาชน    ดิฉันนางทองคำ มหาชน  สมาชิก อบต. ม.4 เสนอนางมะลิ  นพรัตน์ ส. อบต. ม.3 
                            ผู้รับรอง  1.  นางราตรี มากสกุล  ส.อบต. ม.5 
                                         2. นางแพรทอง  โตไตย์  ส.อบต.ม.1 
ประธานสภา อบต.     ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย ขอให้ยกมือ ขอ

มติครับ 
ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
นางแพรทอง  โตไตย์    ดิฉันนางทองคำ มหาชน  สมาชิก อบต. ม.4 เสนอนายพันทิพย์  ผลพงษ์  ส. อบต. ม.11 
                             ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายรณชัย  พวงบานช่ือน      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 

    2. นางสมจิตร  งิ้วเชียง             สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 11 
ประธานสภา อบต.      ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย ขอให้ยกมือ ขอ

มติครับ 
ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
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นางสมจิตร งิ้วเชียง     ดิฉันนางสมจิตร  งิ้วเชียง  สมาชิก อบต. ม.4 เสนอนายหอมหวล รอดเหลือ ส. อบต. ม11 
                            ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายประจบ  บัวรอด            สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 

    2. นายแสงเดือน ตระกรุมวงค์    สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 5 
ประธานสภา อบต.      ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย ขอให้ยกมือ ขอ

มติครับ 
ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
 
ระเบียบวาะที่ 6 ญัตติ เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วน

ตำบลดงดินแดง 
ประธานสภา             ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสมและผู้รับรอง 2 ท่าน 
นางราตรี มากสกุล      ดิฉัน สมาชิก อบต. ม.5 เสนอนายรณชัย  พวงบานช่ืน  ส.อบต. ม.8 
                             ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นางมาลัย  จันทรอด            สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 

    2. นางสมจิตร งิ้วเชียง             สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 11 
              ประธานสภา อบต.      ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย ขอให้ยกมือ     

ขอมติครับ 
 ท่ีประชุม          เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
 นางทองคำ  มหาชน  ดิฉัน สมาชิก อบต. ม.5 เสนอนางราตรี  มากสกุล  ส.อบต. ม.5 
                            ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นางแพรทอง  โตไตย์            สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 

    2. นายรณชัย   พวงบานช่ืน       สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8 
ประธานสภา อบต.      ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย ขอให้ยกมือ         
          ขอมติครับ 
 ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
  นางสมจิตร งิ้วเชียง    ดิฉัน สมาชิก อบต. ม.11 เสนอนางมาลัย  จันทรอด  ส.อบต. ม.10 
                              ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายประจบ  บัวรอด           สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 

    2. นางสายฝน  วัฒนภาเกษม    สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 3 
  ประธานสภา อบต.      ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย ขอให้ยกมือ 

ขอมติครับ 
  ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 

งดออกเสียง   -  ท่าน 
  ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญพักรับประทาน

อาหารกลางวันก่อนเด๋ียวกลับมาประชุม เวลา 13.00 น 
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 ระเบียบวาระที่ 7      ญัตติเร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานสภา  7.1  โครงการ “1  อปท.  1  ถนนทอ้งถ่ินใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

**************************** 
   ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัดช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
 หัวหน้าสำนักปลัด สวัสดีท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
              พร้อมคณะผู้บริหาร ทุกท่าน 

1. หลักการและเหตุผล    

ตามนโยบายของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   เมื่อปี  
2561 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่ัวประเทศ สำรวจและคัดเลือกถนนท่ีอยู่
ในพื้นที่ ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรัง จำนวนอย่างน้อย 
1 สายทาง ความยาวระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร ที่อยู ่ในความรับผิดชอบของ 
อปท. เปลี่ยนโฉมถนนแต่ละสาย โดยทำโครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” พัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด หรือไม้ดอก ไม้
ประดับอื่นๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ดูร่มรื่นและสวยงามทั้งสองข้างถนน นั้น
ระหว่างวันท่ี  15  พฤษภาคม – วันท่ี 30  กันยายน  พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วน
ตำบล   ดงดินแดง  ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ณ  บริเวณ
ถนนต้ังแต่เส้นหน้า อบต.ดงดินแดง  หมู่ท่ี 1  -  บ้านหนองสำราญ หมู่ท่ี 3  ตำบลดงดิน
แดง  ปรากฏว่าได้รับคำชมเชยจากประชาชนทุกหมู่เนื่องจากสองฝ่ังข้างทางตลอดสายมี
ความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ต้นไม้มีความคงทนทุกฤดูกาล คณะ
ผู้บริหารจึงเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รักษาความสะอาด อีกท้ังเป็นการ
สร้างจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด เพื่อให้เกิด Landmark ในท้องถิ่นตนเองจึงต่อยอด
โครงการฯ ดังกล่าวต่อไป   
2. วัตถุประสงค ์ 
2.1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาชน 
(ชุมชน/หมู่บ้าน) 

   2.2. เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สร้าง Landmark  ถนนสวยงาม      
   2.3. เพื่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน 
   2.4. เพื่อต่อยอดโครงการฯ ให้ยั่งยืน 
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3. เป้าหมาย   
ปลูกต้นทองอุไร ในวงบ่อซีเมนต์  จำนวน  300  ต้น  

  

4. วิธีดำเนนิการ 
4.1.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อดำเนินงานโครงการและมอบหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
4.2   เสนอโครงการผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   4.3.   ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการ 
   4.4.   ดำเนินงานตามโครงการฯ  ดังนี้ 
   - ปลูกต้นทองอุไร ในบ่อซีเมนต์ขนาด 60 ซม.  จำนวน  300 ต้น 
   - ถนนเส้นหน้า อบต. ไปทางศาลาอเนกประสงค์หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสำราญ  
   - ปลูกสองฝ่ังถนน ข้างละ 150 ต้น ตลอดความยาวประมาณ 500 เมตร 
   - ควรเว้นท่ีการวางบ่อซีเมนต์ปลูก บริเวณทางเข้าไร่มัน ไร่อ้อย พืชผลของประชาชน                         

4.5.   รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน   

5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ 

ระหว่างวนัท่ี  28  เมษายน – วันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.2563   ณ  บริเวณถนน
เส้นทางไปบ้านหนองสำราญ  หมู่ท่ี 3  ตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัด
ลพบุรี  
6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง     
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมีการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาชน 
(ชุมชน/หมู่บ้าน) 
8.2. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สร้างLandmark  ถนนท่ีมีความยาว 500 
เมตร  มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย     

   8.3. สามารถเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวหรือสร้างเอกลักษณ์ให้กับท้องถิ่น 
   8.4. สนองนโยบายของรัฐบาล           

            ท่ีประชุม    รับทราบ 
            ประธานสภา 7.2  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง   ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดช้ีแจง 
            หัวหน้าสำนักปลัด ด้วยกรมปศุสัตว์ ให้มีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้เล้ียงสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

หนองม่วง จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน 
ช่วยประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ให้ทราบดังนี้ 
1.  เกษตรกรรายใหม่ ให้นำบัตรประชาชน ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ีท่าน

ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
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2. เกษตรกรรายเดิม ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน  ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอ ท่ีท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็น
ปัจจุบัน ปีละ1ครั้ง 

3. ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ  สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอ ท่ีท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อแจ้งขอยกเลิกการเป็นเกษตรกรผู้เล้ียง
สัตว์ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา  7.3 เร่ือง ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อการเกษตรทั้งหมด 

6 โครงการ   ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียด 
ผู้อำนวยการกองช่าง            สวัสดีท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

              พร้อมคณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
   ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

1.  โครงการขุดลอกลำห้วยป่าเขว้า เริ่มจากไร่ นางบรรจง หลอดทอง ถึงไร่นายศรีนวล 
เรืองเวหา พร้อมก่อสร้างถนนน้ำล้นสำหรับรถผ่าน จำนวน 1 จุด 

2. โครงการขุดลอกลำห้วยขนมจีน  เช่ือมต่อลำห้วยพุทธเสือ ถึงหมู่ท่ี 10 ตำบลโพธิ์
ประสาท พร้อมก่อสร้างถนนน้ำล้นสำหรับรถผ่านได้ จำนวน 1 จุด 

3. โครงการจำกัดวัชพืชและส่ิงกรีดขวางทางน้ำ คลองเชิงพระแนง ระยะทาง 5,000 
กิโลเมตร 

4. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์  พื้นท่ี 7 ไร่ หมู่ท่ี 10 บ้านหน่วย
ประคอง 

5. โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมระบายน้ำ จำนวน 1 จุด และก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 
1 จุดบริเวณคลองสาน 

6. ขุดลอกคลองหนองผักกาด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี7 ตำบล         
ดงดินแดง 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา 7.4 เร่ืองรายชื่อคนพิการที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือการซ่อม/สร้างที ่ซ่อมแซม

ที่อยู่อาศัย/ห้องน้ำซ่ึงเปน็งบของพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ขอเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการช้ีแจง
รายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ        สวัสดีท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
              พร้อมคณะผู้บริหาร ทุกท่าน 

ตามท่ีสมาชิกได้ส่งมารายช่ือมาท้ังหมด ๕ คน ดังนี้ 
๑. นายบรรจบ  แพะทอง บ้านเลขท่ี 109/๑  หมู ่๑ 
2.  นายแดง  บุญพินิจ  บ้านเลขท่ี 334  หมู่ ๑ 

   ๓. นางบัวผัน  บัวแลผล  บ้านเลขท่ี 335  หมู่ 1 
   4. นายสมยส  เรือนชม  บ้านเลขท่ี 343  หมู่ ๑๑ 
   5. นางสาวพัชรมัย  แว่นทอง บ้านเลขท่ี ๑๗๔  หมู่ ๙ 

ซึ่งท้ัง ๕ รายนี้เป็นคนพิการท่ีได้รับเงินเบ้ียความพกิารของ อบต.ดงดินแดง ดิฉันขอให้
สมาชิกเสนอช่ือคนพิการท้ัง ๕ คนมาจัดลำดับความสำคัญคนพิการท่ีมีความเดือดร้อน
และมีความต้องการท่ีจะซ่อม/สร้างห้องน้ำ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้
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ห้องน้ำ  งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ท้ังส้ินรายละ 20,000 บาท 
ระยะเวลาการดำเนินงาน ประมาณ 5 วัน ดิฉันขอให้สมาชิกเสนอได้เลยค่ะ  

นางราตรี มากสกุล เสนอให้ เรียงลำดับตามท่ี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแจ้งมา 
ส. อบต.ม.5 
ประธานสภา อบต.       ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย ขอให้ยกมือ  
            ขอมติครับ    
 ท่ีประชุม  เห็นด้วย  17       ท่าน 

ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
           งดออกเสียง   -  ท่าน 

                      ประธานสภา               ตามท่ีผู้อำนวยการกองสวัสดิการช้ีแจงให้ทุกท่านทราบนั้น มีท่านใดจะสอบถามอีก
หรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม   

 
 
              

             เลิกประชุมเวลา  เวลา  14.0๐ น. 
 

     ลงช่ือ นายพันทิพย์ ผลพงษ์             ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายพันทิพย์  ผลพงษ์) 
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
            
        
                                                  

 ลงช่ือ    เสงี่ยม  กองมิตรชัย     ผู้ทานรายงานการประชุม 
                (นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย)    
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
          

 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   ชุดตรวจรายงานการ 

ประชุมสภา ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันท่ี.............................................................  

           ประจบ  บัวรอด                                                                                                                             
   (นายประจบ  บัวรอด) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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หอมหวล  รอดเหลือ   
(นายหอมหวล  รอดเหลือ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

สมชาย น้อยเมือง 
(นายสมชาย  น้อยเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
รายงานการประชุมสภาครั้งนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ได้รับรองรายงานการ 

ประชุมแล้ว............................................................................................................................................................. 
       

                      ลงช่ือ    เสงี่ยม  กองมิตรชัย       ผู้ตรวจรายงาน 
(นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
 
 

 

 

 

 

 


