
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี   ๒๕6๒ 

วันที่   1๔   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

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

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายบุญอนันต์     คุ้มไพทูรย์ ประธานสภา  อบต. บุญอนันต์  คุ้มไพทูรย์   

2. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง รองประธานสภา  อบต. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง 

3. นายประเสริฐ  รุ่งเรือง เลขานุการสภา ประเสริฐ  รุ่งเรือง 

4. นางไพฑูรย์  ศรีคูณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ ไพฑูรย์  ศรีคูณ 

5. นายสุนนท์  มากสิงห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สุนนท์  มากสิงห์ 

6. นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ สุเพ็น  ปิดตาทานัง 

7. นางประภาวดี  ธรรมกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ ประภาวดี  ธรรมกุล 

8. นางสาวเมย  อนุศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๓ เมย  อนุศิริ 

9. นายจ าเนียร    สัมพันธพงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ จ าเนียร สัมพันธพงษ์ 

10. นายประดิษฐ  ปัจจัยโคถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๔ ประดิษฐ  ปัจจัยโคถา 

11. นายสุข   ปิดตาทะโย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๕ สุข  ปิดตาทะโย 

12. นายสมพร    ปัตตายะโส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๖ สมพร  ปัตตายะโส 

13. นายบุญหลั่น    วรรณวิจิตร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๗ บุญหลั่น   วรรณวิจิตร 

14. นายวิเชียร  ประกอบมิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ วิเชียร  ประกอบมิตร 

15. นายสิทธิชัย  ปินะสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ สิทธิชัย  ปินะสา 

16. นายส าเรียง  จันวงสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  8 ส าเรียง จันวงสา 

17. นางสมร  ปินะถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๙ สมร  ปินะถา 

18. นางอรทัย  ปินะกัง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๙ อรทัย  ปินะกัง 

๑๙. นายประเสริฐ   บุญเบ้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๐ ประเสริฐ   บุญเบ้า 

ผู้ไม่มาประชุม 

             - ไม่มี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นำงสำวรุ่งรำณี สุวรรณเก หัวหน้ำส ำนักปลัด 
รักษำรำชกำรแทน ปลัดอบต. 

ปฏิบัติหน้ำที่ นำยก อบต. 

รุ่งรำณี  สุวรรณเก 

๒. นำงสำวปฏิญญำ เทพวงศ์ นักพัฒนำชุมชน ปฏิญญำ เทพวงศ์ 

๓. นำยเหรียญชัย  บุญพำ วิศวกรโยธำ เหรียญชัย  บุญพำ 
๔. นำยมำนิตย์  จอมศรีกระยอม นักวิชำกำรศึกษำ มำนิตย์  จอมศรีกะยอม 
๕. นำงสำววิมลรัตน์  หลงศรี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข วิมลรัตน์ หลงศรี 
๖. นำงสำวกฤษณำ  ปินะสำ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บ กฤษณำ ปินะสำ 
๗. นำงสำวกิ่งกำญจน ์ ภำชนะวรรณ ์ นิติกร กิ่งกำญจน์  ภำชนะวรรณ ์

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวน 

บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน จุดธูปเทียนบูชา                
พระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ   

ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงดวน   

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. 256๒ วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256๒ และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
 - ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
 -รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 

๒ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญฯ สมัยที่๒ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๕  
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256๒  มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตรงไหน
หรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุมที่ผ่านมาเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถำม 

 - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องค้ำงพิจำรณำ 

 - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี ๕ ญัตติเสนอใหม่ 

 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระที่ ๕ ญัตติเสนอใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาว        
รุ่งราณี  สุวรรณเก  หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ส าหรับญัตติเสนอ
ใหม่ที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนเพ่ือให้สภาให้ความเห็นชอบ
คือ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน แผน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ที่เหมาะสมกับ   
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ซึ่ งมีขั้นตอนและข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน และได้ผ่ าน
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ๕ ส่วน ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวนของเรา ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ คือ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  ๓. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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 และรายละเอียดของโครงการต่างๆก็ตามเอกสารที่แจกให้กับท่านสมาชิกฯนะคะ
ส าหรับรายละเอียดต่างๆของแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนรับผิดชอบ 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะได้ด าเนินการจาก (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และจากหน้า 
๓๙ – ๑๓๘ เป็นรายละเอียดโครงการนะคะ และขอฝากท่านสมาชิกฯ ได้พิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมหรือสอดคล้องครอบคลุมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน
อย่างไร ซ่ึงแต่ละแผนงานต่างๆ ซ่ึงแผน ๕ ปี ก็ได้สรุปพอสังเขป ตามที่ได้น าเรียนนะ
คะ และโครงการที่มันเกินศักยภาพ คือทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนเราก็ได้
รายงานไปยังหน่วยงานอ่ืนเข้ามารับผิดชอบ และให้ท่านสมาชิกฯ พิจารณาใน
รายละเอียดต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ ครับ ที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงมา มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย

ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ ท่านประธานและพ้ีน้อง
เพ่ือนสมาชิกฯตามที่มีญัตติเสนอใหม่ในระเบียบวาระที่ ๕  และตามที่คณะผู้บริหาร
น าเสนอเข้าสู่สภาฯ เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และตามที่ได้ศึกษาดูแล้ว นะครับ และขอให้สมาชิกฯทุกท่าน
ได้ดู และก็มีการอภิปรายสักเล็กน้อยนะครับ และผมเองก็ได้ศึกษาดูรายละเอียด 
และก็เข้าใจว่าได้ท าอย่างเร่งรีบพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับ ก็ถือว่า
สมบูรณ์ และผมก็ได้ศึกษาดูรายละเอียดแล้วนะครับผมก็ว่าเป็นร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่สมบูรณ์ และครอบคลุมดี มีความเหมาะสม และก็ได้
ผ่านการพิจารณามาแล้วจากคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น และผมเองก็ไม่มี
อะไรมาก ที่จะอภิปรายทั่วไป เพราะได้ดูแล้วก็สมบูรณ์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ส่วนของหมู่บ้านนาเจริญเอง ก็ถือว่าสมบูรณ์ ครอบคลุมครับ และในการอภิปราย
ทั่วไปก็คงไม่มีอะไร ก็ขออภิปรายเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ครับ 
นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย

จ าเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ครับ ผมก็ขออนุญาตถามทาง
ฝ่ายกองช่างนะครับ คือ โครงการปี ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจะได้ท า
ในปี ๒๕๖๒ หรือไม่ครับ และอีกอย่างครับ คือไฟฟ้าจะได้ท าหรือปล่า คือมันอยู่ในปี 
๒๕๖๓ ก็ไม่ขอโยกย้ายให้คงไว้นะครับ ถ้าปี ๒๕๖๓ ได้ท าไฟฟ้าผมก็ขอให้ท าถนน
เส้นหนองจิก-เหล่าส้มลมนะครับ คือผมขอฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ครับ 
นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุข ปิด

ตาทะโย  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ครับ ผมก็ขออนุญาตสอบถามนะครับ คือใน
รายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๒ ครับ หมู่บ้านโคกยาวยังไม่มีขยายเขตไฟฟ้าเลย ก็
เลยอยากสอบถามดูว่ามีหรือไม่ ครับ 
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ประธานสภาฯ สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ครับ 
 ถ้าไม่มี ผมขอเชิญทางฝ่าย ผอ.กองช่าง ชี้แจงครับ 

นำยเหรียญชัย  บุญพำ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย   
เหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ครับ กระผม
ก็ขอตอบทั้งหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ เลยนะครับ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ ) อยู่หน้า ๔๑ มีอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ครับ  
นายส าเรียง  จันวงสา กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนายส าเรียง 

จันวงสา  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ บ้านค าแก้ว ครับ ผมขออภิปรายสภาพปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลดงดวนส่วนใหญ่  พ่ีน้องประชานชาวต าบลดงดวนมีอาชีพท า
การเกษตรเป็นส่วนมาก คือ มีปัญหาเรื่องน้ ามากนะครับ คือผมอยากให้ตั้ง
งบประมาณขุดลอกล าห้วยเพราะจะได้เก็บกักน้ าเอาไว้ใช้ได้ เพราะล าห้วยตอนนี้ตื้น
เขินน้ าก็ไม่มี และผมก็ขอเสนอให้ทางฝ่ายกองช่างด้วย ให้ตั้งงบประมาณ ขุดลอกล า
ห้วยให้ด้วย เพราะว่าในการท าการเกษตรก็ต้องอาศัยน้ าเป็นปัจจัยหลักนะครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ครับ  
ถ้าไม่มี ก็ถือว่าสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายทั่วไปมาพอสมควรแล้วนะครับ และต่อไป
ผมก็ขอมติจากสภาฯอันทรงเกียรติว่า จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จะเห็นชอบหรือไม่ครับ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือ เสนออะไรหรือไม ่ครับ  
นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุข   

ปิดตาทะโย  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ผมก็เป็น
ห่วงพ่ีน้องประชาชนชาวบ้านหมู่ที่ ๕ – ๙ และอีกหลายหมู่บ้านนะครับ ที่ยังคงมีป่า
ชุมชน นะครับ คือผมเองก็เป็นห่วงเรื่องป่าชุมชน ตอนนี้คือป่าจะไม่เหลืออีกแล้วครับ 
และที่ผมขอให้ทางอบต.ดงดวนไปขุดลอกกรอบแนวเขตป่าชุมชน ผมก็ขอขอบคุณ
มากๆ เลยที่ไปขุดลอกกรอบป่าให้ ครับ แต่ส่วนที่ยังไม่ได้ท า มันเป็นอะไรครับมี
ปัญหาอะไร จะได้ท าต่อไปหรือป่าว ผมก็ขอฝากถามด้วยครับ คือ เรื่องของแนวเขต
มันเป็นยังไง หรือว่าแนวเขตมันเป็นของที่อ่ืนด้วยครับ ส าหรับเรื่องป่า ก็ขอขอบคุณ
มากนะครับเรื่องของป่าชุมชน และอีกค าถาม คืออันนี้เป็นปัญหาของหมู่ที่ ๕-๙ เลย
นะครับ เรื่องของศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกยาว ทางคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ยาวก็ฝากให้ถาม อุทกภัยที่ผ่านมาตอนนี้ได้ท าเรื่องหรือยังครับและที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก็เกิดมีปัญหามาโดยตลอด คือ จะพูดยังไงดีนะครับ เพราะว่ามีบุคคลที่ไม่หวังดี
หรือว่ายังไง ชอบเข้าไปท าลายของบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวไม่รู้เป็น
อะไร และบางทีก็ไปท าในสิ่งที่ไม่ควรท านะครับ ผมก็ขอให้ไปช่วยดูแลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกยาวด้วย นะครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือ เสนออะไรหรือไม ่ครับ  
ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาว        
รุ่งราณี สุวรรณเก  หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ค่ะ ส าหรับเรื่อง
ป่าชุมชนของบ้านโคกยาว คือมันมีแนวร่วมกันกับ อบต.หนองโพธิ์ ก็ยังไม่ชัดเจนคือ
แนวเขตมันเป็นเรื่องระหว่าง อบต.หนองโพธิ์และอบต.สันป่าตอง และที่ของ      
อบต.ดงดวนรับผิดชอบเราก็ได้ท าแล้ว คือ ได้ท าการขุดลอกกรอบแนวเขตป่าชุมชน
บ้านโคกยาวแล้ว และต่อไปนะคะ ก็ขอฝากผู้น าชุมชน ของหมู่บ้านโคกยาวได้ไปแจ้ง
กับพ้ืนที่ไกล้เคียงคือ อบต.หนองโพธิ์และอบต.สันป่าตอง คือให้แจ้งไปยังชุมชนของ
ผู้รับผิดชอบของเขาหรือ คณะกรรมการป่าชุมชนหนองโพธิ์และสันป่าตอง คือแนว
เขตติดต่อกันกับ อบต.ดงดวน ของเรานะคะ ให้ได้ทราบแนวเขตที่ชัดเจนนะคะ และ
ส าหรับเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว ก็จะได้มอบหมายให้ทางฝ่าย ผอ.
กองการศึกษา ได้ชี้แจงและพ้ืนที่เสียหายก็อยู่ในเขต อบต.ดงดวน และได้รายงานให้
ทาง ผอ.กองช่างได้รับทราบแล้ว ก็คงอยู่ในระหว่างด าเนินการนะคะ ต่อไปก็ขอเชิญ
ท่าน ผอ.กองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทราบนะคะ  

นายมานิตย์ จอมศรีจอม
กระยอม 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติกระผมนายมานิตย์ 
ศรกีระยอม รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ ผมก็ขอขอบคุณมาก
นะครับในเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวและก็ได้ท าหนังสือแจ้งไปแล้วนะครับ 
และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวก็ได้เกิดปัญหามาโดยตลอดนะครับ และก็ได้
น าปัญหาต่างๆเหล่านี้ ได้น าเรียนกับผู้น าชุมชนบ้านโคกยาวแล้วปัญหาก็คือ เป็น
อุปกรณ์ท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว เช่น โต๊ะ และเก้าอ้ีจะถูกท าลาย นะ
ครับ ด้วยผมเองก็ไม่ทราบว่า เป็นเพราะอะไร คือ จะมีปัญหามาโดยตลอดเลย และ
ผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี ผมว่า คนไทยเราคงจะมีจิตส านึกที่ดีนะครับ จะ
มาท าลายและมาท าในสิ่งที่ไม่ควรกระท า ท าไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นะครับ คือ
ผมว่าไม่น่าจะท าอะไรในลักษณะนี้เลย คือจะท าลายทุกอย่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกยาว และท าแบบไม่มีจิตส านึกเอาเสียเลย ท าไม่เหมาะสมเลยผมว่า คนไทย
ด้วยกันไม่น่าท ากันอย่างนี้เลย ทางกองการศึกษาก็ได้แจ้งผู้น าชุมชนแล้วนะครับ แต่
ก็ยังเหมือนเดิม ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกฯ ให้ช่วยเตือนและให้ช่วยบอกกล่าวและขอ
ความร่วมมือกับพ่ีน้องประชาชนด้วยนะครับ ให้ช่วยกันดูแลรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกยาวด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือ เสนออะไรหรือไม ่ครับ  
นำงสำววิมลรัตน์  หลงศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนำงสำว     

วิมลรัตน์  หลงศรี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ค่ะ ในช่วงนี้เรำมีกำรรณรงค์ควบคุม
ไข้เลือดออก ทุกหมู่บ้ำนค่ะ คือได้มีกำรหยอดทรำบอะเบดและพ้นยุง ในทุกๆ
หมู่บ้ำน ดิฉันก็ขอควำมร่วมมือกับท่ำนสมำชิกฯด้วยนะคะ ให้บอกทำงฝ่ำย อสม.ทุก
หมู่บ้ำนด้วยนะคะ ให้ออกมำช่วยด้วยนะคะในกำรหยอดทรำยอะเบดและกำรพ้นยุง  
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   ก็ขอความร่วมมือด้วยค่ะ 
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาวรุ่ง

ราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงดวนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ  ก็ต้องขออนุญาต
เพ่ิมเติม คือ ของจังหวัดมหาสารคามที่ได้มีการรณรงค์เรื่อง ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
และทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนเราก็ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้
ทุกๆหมู่บ้านค่ะ และจะได้ออกหนังสือแจ้งอีกทีหนึงค่ะ และจะได้ออกฉีดวัคซีนให้ฟรี
ทุกๆหมู่บ้าน ขอแจ้งให้ทราบเบื้องต้นนะคะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือ เสนออะไรหรือไม ่ครับ  
ถ้าไม่มี 
กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกๆท่านและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันและด้วยความเรียบร้อยผมขอขอบคุณ
ทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วยขอบคุณครับ 
ผมขอเลิกประชุม 

เลิกประชุมเวลา  1๕.00  น. 
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