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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งโดยการอนุมัติของ             
ท่านนายอ าเภอเมืองสกลนคร ที่ก าหนดให้วันประชุมสภาสมัยวิสามัญ เริ่มตั้ งแต่วันที่             
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ส าหรับวันนี้ สมาชิกสภาฯ     
มาประชุมจ านวน ๒๐ ท่าน ไม่มาประชุมจ านวน ๑ ท่าน คือ นายถวิล ค าชมภู ขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ ไม่มี  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๒ 
ประธานสภา ฯ   เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 

๒56๓ เมื่อวันที่ 1๖ พฤศจิกายน 256๓ ครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๒๐  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 
งดออกเสียง    เสียง  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  3   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ   ไม่มี  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5 
ประธานสภา ฯ   เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภา ฯ ๕ .๑ การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพ่ือสร้างวัด/ส านักสงฆ์ภูด่ านบก ขอเชิญ                    

นายเฉลียว  วิสิงเศษ ครับ 
นายเฉลียว  วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างวัดภูด่านบก หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่านกยูง ต าบล           



๒ 

 

ดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วัดภูด่านบกได้ขออนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ ๑๕ ไร่ วัดภูด่านบกเดิมเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว ส าหรับพระภิกษุ 
สามเณรที่ เดินทางมาจ าพรรษา ต่อมาเมื่อปี  ๒๕๖๓ โดยพระอาจารย์สุรเชษฐ์ ญาโณภาโส                      
วัดภูวงธรรมาวาส ซึ่งเป็นพระสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาจ าวัดอยู่ที่ส านักสงฆ์ภูด่ านบก            
ในขณะนั้นที่พักสงฆ์ภูด่านบกได้ใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบศาสนกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ โดยนายเทวี พรหมโคตร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่านกยูง ได้ยื่นขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติเพ่ือสร้างวัดภูด่านบก วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒. เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ ๓. เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมส าหรับ
พระภิ กษุ  สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ๔ . เพ่ื อเป็ นสถานที่ ประกอบพิธี ทางศาสนา                         
ของพุทธศาสนิกชน จึงขอเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณา                       
ให้ความเห็นชอบด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่จะสร้างวัดหรือ
สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งทางราชการก็เปิดโอกาสให้ใช้ พ้ืนที่ ได้ แต่ต้องด าเนินการให้ถูกต้อง            
ตามระเบียบ ซ่ึงต้องผ่านสภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ   เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง  

ประธานสภาฯ ๕.๒ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในการขอใช้พ้ืนที่ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบสระเติมน้ าในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ ขอเชิญครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
                    ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ขออนุญาตน าเรียน การขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างระบบสระเติมน้ า สืบเนื่องจาก ทางกองช่างได้รับ          
การประสานจากส านักส ารวจและประเมินศักยภาพน้ าบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ า                       
ว่าจะมีโครงการลงพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเลือก จังหวัดสกลนครมี ๒ แห่ง 
คือ ต าบลดงมะไฟที่บ้านดงขวาง และต าบลโพนนาแก้ว และได้รับการประสานในเรื่องการขอใช้
พ้ืนที่  ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ าได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจและด าเนินการจัดท ารูปแบบรายการ               
แบบแปลนแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงด าเนินการในส่วนการขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ า           
ได้ลงพ้ืนที่ท าแบบประชาพิจารณ์ ในพ้ืนที่เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสุวรรณมงคล        
บ้านดงขวาง ต าบลดงมะไฟ มติหมู่บ้านผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๓๙ คน ขั้นตอนต่อมา
ก็จะต้องผ่านที่ประชุมสภาฯ ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ดูแลรักษา คุ้มครอง 
ป้องกันที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน อันเป็น            
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ .ศ.๒๕๔๔ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาฯ แต่การขอใช้ต้อง                
ผ่านการพิจารณาจากสภาฯ แต่การอนุญาตจะเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้น            



๓ 

 

ทางกรมทรัพยากรน้ าจึงต้องการมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือน าไปประกอบกับมติของหมู่บ้าน            
เพ่ือจะแนบเรื่องเสนอการขอใช้พ้ืนที่ ในการด าเนินโครงการ ส าหรับรูปแบบรายการไม่มี               
เพราะทางกรมทรัพยากรน้ าไม่ได้น าส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับในวันนั้นก็มีหนังสือเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ที่วัดบ้านดงขวาง          
ก็เป็นขั้นตอนในการขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ในการดูแลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ ในส่วนสภาฯ ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ   เสียง 
งดออกเสียง ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ ๕ .๓ การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างลานจอดรถวัดถ้ าผาแด่น ขอเชิญ                 
นายถนอม  นามตาแสง ครับ  

นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างลานจอดรถวัดถ้ าผาแด่น  เนื่องจากในฤดูฝน     
ถนนเปียกแฉะ เป็นโคลนตม และในช่วงนี้มีประชาชนเดินทางมาวัดถ้ าผาแด่นเป็นจ านวนมาก 
ถนนเป็นที่ลาดชัน เป็นฝุ่น ก็ขอฝากทางประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา    
ให้ความเห็นชอบด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับ การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างลานจอดรถวัดถ้ าผาแด่น เนื้อที่ประมาณ 
๑๒ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ที่จะสร้างลานจอดรถอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะ     
ขึ้นไปสักการะบูชา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นหน้าเป็นตาของต าบลดงมะไฟ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 

ไม่เห็นชอบ   เสียง 
งดออกเสียง ๓  เสียง 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ 
ประธานสภา ฯ   เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๖   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภา ฯ ๖.๑ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
                    สืบเนื่องจากว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมแผน ต้องรายงานสภาฯ         
                    ภายในปีปฏิทินงบประมาณ จะให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดท ารูปเล่มการติดตาม               
                    รายการผลให้สมาชิกสภาฯทราบ ในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟใน              
                    ปีที่ผ่านมา รายละเอียดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  
                     ทุกท่านครับ ขออนุญาตสรุปรายงานการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ การติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการแผนพัฒนา 
                    ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 



๔ 

 

                    ๒๕๖๓ ใน ๕ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวม ๓๒  
                    โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ ๑๓๒ โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติตามแผนตามข้อบัญญัติงบประมาณ   

          รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๑๐๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗  
          โดยได้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๒๖ โครงการ   
          คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๙ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๒ โครงการ            
          คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๑ โครงการ  
          คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
          ดงมะไฟได้มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน 
          ต าบลดงมะไฟในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละหนึ่งครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ            
          การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
          ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ทั้งหมดจ านวน ๑๐,๖๙๘ คน โดยก าหนด 
          กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๐ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใช้แบบสอบถามจ านวน ๑๒ หมู่บ้าน  
          จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
          ดงมะไฟในภาพรวม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถสรุปไดดั้งต่อไปนี้ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป      
          ๑.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๒๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๐ และเพศชาย 
          จ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ ๒.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑ ปี - ๕๐ ปี  
          จ านวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๐ รองลงมาอายุระหว่าง ๓๑ ปี – ๔๐ ปี จ านวน ๙๐ คน  
          คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๐ อายุระหว่าง ๕๑ ปี – ๖๐ ปี จ านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐  
          อายุระหว่าง ๒๐ ปี – ๓๐ ปี จ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๐ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน  
          ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๐ และอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๐             
          ๓.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ  
          ๔๘.๘๐ รองลงมาระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๐  
          ระดับการศึกษาระดับ ปวช./ ปวส. จ านวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ และระดับการศึกษา 
          ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ สูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน ๘ คน  
          และอ่ืนๆ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ ๔.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน ๒๐๓  
          คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐ รองลงมาอาชีพรับจ้างจ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๐ อาชีพ    
          ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๐ นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๒๖ คน  
          คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๐ พนักงานเอกชนจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๐ และรับราชการ  
          รัฐวิสาหกิจจ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                   
          ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ             
          ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตารางของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการติดตาม              
          และประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
          ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยสามารถเรียงล าดับได้ 
          ดังนี้ ๑.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการและกิจกรรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒      
          อยู่ระดับมาก ๒.เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
          ๓.๙๐ อยู่ระดับมาก ๓.การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรม  
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ อยู่ระดับมาก ๔.การรายงานผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม         
          ต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ อยู่ระดับมาก ๕.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
          โครงการหรือกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๖ อยู่ระดับมาก ๖.การเปิดโอกาสให้ประชาชน 



๕ 

 

          ตรวจสอบการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ อยู่ระดับมาก ๗.การด าเนิน 
          โครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๑ อยู่ระดับมาก                  
          ๘.ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 
          เท่ากับ ๓.๗๐ อยู่ระดับมาก ๙.ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตอบสนองความต้องการของ 
          ประชาชนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ อยู่ระดับมาก ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของประชาชน 
          ต่อการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ๑.บางโครงการจัดตั้งขึ้นโดยไม่ 
          ทราบถึงผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่ประชาชนจึงอยากให้มีโครงการทีเ่ข้าถึงกลุ่มประชาชนและ 
          ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ๒.มีระยะเวลาบางโครงการที่ท างานล่าช้าจน ไม่เกิด 
          ประโยชน์ใดๆ แก่ประชาชนและมีหลายงบประมาณที่ตรวจสอบไม่ได้ ชี้แจงไม่ชัดเจน ๓.อยากให้ 
          มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบว่า การจัดเก็บภาษีอย่างไร  
          เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจการจัดเก็บภาษีใหม่ ๔.อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ       
          ส่งตัวแทนไปร่วมกิจกรรมหรืองานของอ าเภอหรือจังหวัดบ้าง ๕.อยากให้เพ่ิมงบประมาณ                 
          ในการจัดการแข่งขันกีฬามากขึ้น ๖.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟพูดจาไม่สุภาพ 
          กับชาวบ้าน ๗.อยากให้เจ้าหน้าที่ท างานอย่างเต็มที่ ๘.เจ้าหน้าทีม่ีการให้บริการที่ดี ข้อเสนอแนะ 
          ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต การติดตามและประเมินผลแผน แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑  
          – ๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร้อยละของจ านวนโครงการ ตามแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร้อยละ ๗๗.๒๗ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีการบรรจุโครงการ          
          ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก โดยไม่ด าเนินการให้ครบถ้วนทุกโครงการ ควรมีการพิจารณา 
          ทบทวน เปลี่ยนแปลงแผนเพื่อปรับลดจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน และคาดว่า                
          ไมส่ามารถด าเนินการได้ เพ่ือให้ร้อยละของโครงการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน ตามเกณฑ์ 
          ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ต่อไป ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
     ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

 
 



๖ 

 

 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 


