
 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   

สมัยสามัญ  สมัย แรก คร้ังที่ 1  ประจําป% ๒๕62 
ในวันจันทร� ที่  4  กุมภาพันธ�   2562 เวลา  09.30 น. 

ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
******************* 

ผู�มาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายมาย  ป�กราช ประธานสภา อบต. มาย  ป�กราช  
2 นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ รองประธานสภา อบต. จีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  
3 นางยุพิน  วงค#อะทะ ส.อบต.หมู& 1 ยุพิน  วงค#อะทะ  
4 นายศรีมูล  ตุ&นแก*ว ส.อบต.หมู& 1 ศรีมูล  ตุ&นแก*ว  
5 นายสมพงษ#  ต*นหนองดู& ส.อบต.หมู& 2 สมพงษ#  ต*นหนองดู&  
6 นางอรพิน  วงค#หน&อแก*ว ส.อบต.หมู& 2 อรพิน  วงค#หน&อแก*ว  
7 นายประกอบ  อินป�ญญา ส.อบต.หมู& 4 ประกอบ  อินป�ญญา  
8 นายอินจันทร#  อินตา ส.อบต.หมู& 5 อินจันทร#  อินตา  
9 นายถาวร  หลักแหลม ส.อบต.หมู& 5 ถาวร  หลักแหลม   

10 นายบัณฑิต  ลาภมา ส.อบต.หมู& 6 บัณฑิต  ลาภมา   
11 นายสมคิด  ทิศตา ส.อบต.หมู& 6 สมคิด  ทิศตา  
12 นายเทียนชัย  ทวีสาร ส.อบต.หมู& 7 เทียนชัย  ทวีสาร  
13 นายทองคํา  วงค#แก*วมูล ส.อบต.หมู& 8 ทองคํา  วงค#แก*วมูล  
14 นางกันยา  กันเอ*ย ส.อบต.หมู& 8 กันยา  กันเอ*ย   
15 ว&าท่ีร*อยเอกชัยทัศน# ศรีนันชัย เลขานุการสภา อบต.       

/ ปลัด อบต. 
ชัยทัศน# ศรีนันชัย   

ผู�ไม�มาประชุม 
-  ไม&มี     - 

ผู�เข�าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายศุกร#    ไทยธนสุกานต#  นายก อบต. ศุกร#  ไทยธนสุกานต#   
2 นายป�=น     กุณวงค#  รองนายก อบต. ป�=น  กุณวงค#  
3 นางณัฐิยา   อุปกิจ รองนายก อบต. ณัฐิยา  อุปกิจ  
4 นางสาวบุษราคัม แจ*ห&มเครือ เลขานุการ นายกฯ บุษราคัม แจ*ห&มเครือ  
5 นางศิริพร    เครือวงศ# หน.สํานักปลัด ศิริพร    เครือวงศ#  
6 นายสุวิชช#    ศรีปAนตา ผอ.กองคลัง สุวิชช#   ศรีปAนตา  
7 นายสมหมาย  เปCงขวัญ ผอ.กองช&าง สมหมาย  เปCงขวัญ  
8 นางสาวณิชาภา  กุณวงศ# หัวหน*าฝEายการเงิน ณิชาภา   กุณวงศ#  

10 นางสาววราพร   กุณวงค# นักทรัพยากรบุคคลฯ วราพร   กุณวงค#  
12 นายจิตรภาณุ    เข่ือนเพ็ชร ผู*ช&วยผู*ใหญ&บ*าน ม.1 จิตรภาณุ    เข่ือนเพ็ชร  
13 นางสาวพัชรีพรรณ   ดวงมุสิทธิ์ วก.6 หผข-ฟ. กฟผ. พัชรีพรรณ   ดวงมุสิทธิ์  
14 นายเลอสันต#    วงศ#เปIJย วก.10 กชส-ฟ. กฟผ. เลอสันต#    วงศ#เปIJย  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
           เม่ือถึงเวลา 09.30  น. ว&าท่ี ร.อ.ชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*
เชิญสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง เข*าประจําท่ีในห*องประชุม พร*อมแจ*งจํานวนสมาชิกสภาองค#การ
บริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีมาลงชื่อเข*าประชุม จํานวน 14 ท&าน  ครบองค#ประชุมแล*ว 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
           บัดนี้  สมาชิกสภาสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  มาครบองค#ประชุมแล*ว ขอเรียนเชิญท&าน
ประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปAดการประชุมสภาองค#การบริหาร
ส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปI 2562 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต&อไปครับ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
            สวัสดีครับ ท&านสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงผู*ทรงเกียรติ, คณะผู*บริหาร และผู*เข*าร&วม
ประชุมทุกท&าน วันนี้เปCนการเปAดประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปI 
2562 ซ่ึงเจ*าหน*าท่ีได*แจกหนังสือพร*อมด*วยระเบียบวาระการประชุมให*ท&านล&วงหน*าแล*ว สมาชิกสภาองค#การ
บริหารส&วนตําบลบ*านดง มาประชุม 14 ท&าน ครบองค#ประชุม ผมขอเปAดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาองค#การ
บริหารส&วนตําบลบ*านดง อ&านประกาศเรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง   

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
                              - อ&านประกาศเรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง- 

    ประกาศสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง 
เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI พ.ศ. 2562  

-------------------------------------------- 

               ตามท่ีสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*มีมติในการประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบล           
บ*านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ# พ.ศ.2561  และตามประกาศสภาองค#การ
บริหารส&วนตําบลบ*านดง  ลงวันท่ี 2  กุมภาพันธ#  2561  เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปI พ.ศ.๒๕61 
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปIสมัยแรกของปIถัดไป  ได*กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ             
ปIถัดไป (ปI พ.ศ.2562) ต้ังแต&วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ#  2562 โดยมีกําหนดไม&เกิน 15  วัน  นั้น 

        อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๔ แห&งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารส&วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗              
แก*ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.๒๕52 ประกอบกับ ข*อ ๒๒  แห&งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด*วยข*อบังคับการประชุม
สภาท*องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก*ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปI พ.ศ. 2562 เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ# ๒๕62 โดยมีกําหนดไม&เกิน 15 วัน 
และให*สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงหรือนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง มีเรื่องท่ีจะเสนอให*สภา
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงพิจารณา สามารถยื่นขอเสนอญัตติต&อประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง
เปCนหนังสือล&วงหน*าก&อนวันประชุมไม&น*อยกว&า 5 วัน ตามแบบท่ีกําหนด  
 

         จึงประกาศให*ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   21   เดือน   มกราคม   พ.ศ.๒๕62 
 

(ลงชื่อ) นายมาย  ป�กราช 
ประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง 
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นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงได*อ&าน ประกาศสภาองค#การบริหารส&วนตําบล 
บ*านดง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI พ.ศ. 2562  
 ให*สมาชิกฯ  ผู*ทรงเกียรติได*รับทราบแล*ว ต&อไปผมขอเข*าสู&ระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 
 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      เรียนท&านสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ผู*ทรงเกียรติ ท&านคณะผู*บริหาร  และผู*เข*าร&วมการประชุม
ทุกท&าน  วันนี้เปCนการประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปI 2562 
ท&านสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  มาครบองค#ประชุมแล*ว  กระผมขอแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
       1. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู*แทนราษฎร (ส.ส) ตามท่ีได*มีพระราชกฤษฎีกาให*มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู*แทนราษฎร เปCนการท่ัวไป พ.ศ.2562  ลงวันท่ี 23 มกราคม 2562 และประกาศคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง เรื่อง กําหนดวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู*แทนราษฎร ฯ  โดยได*กําหนดให*มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู*แทน
ราษฎร  ในวันอาทิตย#ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น  กระทรวงมหาดไทย ได*มีหนังสือ ด&วนท่ีสุด ท่ี มท.0818.4/ว.0151 
ลงวันท่ี 9 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู*แทนราษฎร ปI พ.ศ.2562 โดยมีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
                        1. ให*องค#กรปกครองส&วนท*องถ่ินสนับสนุนหรือช&วยเหลือคณะกรรมการการเลือกต้ังเก่ียวกับการ
จัดการการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู*แทนราษฎร เปCนการท่ัวไป พ.ศ.2562   
                        2. ให*ผู*บริหารท*องถ่ิน สมาชิกสภาท*องถ่ิน ข*าราชการพนักงานส&วนท*องถ่ิน วางตัวเปCนกลางทางการ
เมืองโดยเคร&งครัดและไม&สนับสนุนหรือช&วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู*สมัครรับเลือกต้ังในการหาเสียงเลือกต้ังไม&ว&าทาง
ใดๆเนื่องจากเปCนความผิดและมีบทกําหนดโทษตามาตรา๗๘วรรคหนึ่งประกอบกับ มาตรา ๑๔๙ แห&ง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว&าด*วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู*แทนราษฎร พ.ศ.2561   
                        3. แจ*งประชาสัมพันธ#ให* ผู*บริหารท*องถ่ิน สมาชิกสภาท*องถ่ิน ข*าราชการพนักงานส&วนท*องถ่ิน 
ทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว&าด*วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 และ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว&าด*วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู*แทนราษฎร พ.ศ.2561   
 ซ่ึงฝEายเลขานุการสภาฯได*สําเนาหนังสือและแนวทางแจกให*สมาชิกฯได*รับทราบและถือปฎิบัติเรียบร*อยแล*ว 
        ๒. เรื่อง แจ*งความคืบหน*าการเร&งรัดการอพยพและการจัดสรรภาคหลวงแร&  ตามท่ีอบต.บ*านดงได*แจ*งข*อ
ร*องเรียนและขอความอนุเคราะห#การเร&งรัดการอพยพและการจัดสรรภาคหลวงแร& ไปยัง นายกรัฐมนตรีและหน&วยงาน
ต&างๆ ท่ีเก่ียวข*อง  โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได*มีหนังสือ ท่ี นร .0107/589ลงวันท่ี 22 มกราคม 
2562 เรื่อง องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงขอความอนุเคราะห#การเร&งรัดการอพยพและการจัดสรรภาคหลวงแร&              
ซ่ึงสรุปใจความ ว&า ถ*าหาก ร&างพระราชบัญญัติรายได*องค#กรปกครองส&วนท*องถ่ิน พ.ศ……. ผ&าน และประกาศใช* 
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง จะได*รับจัดสรรค&าภาคหลวงแร& ร*อยละ ๒๐ เนื่องจากเปCนท่ีตั้งของแหล&งแร& ซ่ึงท่ีต้ังของ
แหล&งแร&หมายความรวมถึงท่ีท้ิงมูลดินทราย ด*วย ซ่ึงฝEายเลขานุการสภาฯได*สําเนาหนังสือ แจกให*สมาชิกฯได*รับทราบ
เรียบร*อยแล*ว 

       3. เรื่อง ความคืบหน*า ร&างกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังท*องถ่ินรวม 6 ฉบับได*ผ&าน สนช. แล*ว เม่ือวันท่ี 24 และ 
25 มกราคม 2562 และนําข้ึนทูลเกล*า 90 วันและประกาศในราชกิจานุเบกษา (กุมภาพันธ# - เมษายน 2562)               
ท้ังนี้ กกต. แถลงว&าการเลือกต้ัง ส.ส.เปCนท่ัวไปและการเลือกต้ังท*องถ่ินจะต*องมีระยะเวลาห&างกัน ไม&น*อยกว&า 90 วัน 
นับจากจากการเลือกต้ัง ส.ส.เปCนการท่ัวไป 
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(วันท่ี 24 มีนาคม 2562) เพ่ือมีระยะเวลาเตรียมตัว (เมษายน-มิถุนายน 2562) ประกอบกับการกําหนดให*อํานาจ  
คสช. หรือ ครม. แจ*งให* กกต.กําหนดให*มีการเลือกต้ังท*องถ่ิน ซ่ึงคาดว&าน&าจะอยู&ในช&วงกรกฎาคม  - ธันวาคม 2562  
สรุปสาระสําคัญ ร&าง พรบ.สภาตําบลและองค#การบริหารส&วนตําบล พ.ศ…… (ผ&าน สนช. 25 มค 2562)  
- แก*ไข มาตรา 45 ให*มีจํานวนสมาชิกสภา อบต.เขตละ 1 คน (เขตหมู&บ*านเปCนเขตเลือกต้ัง) และมีสมาชิกสภา อบต.
อย&างน*อย 6 คน กรณีถ*ามี 1 หมู&บ*าน เลือกได* 6 คน / 2 หมู&บ*าน เลือกได* หมู&ละ 3 คน รวม 6 คน/ 3 หมู&บ*าน เลือก
ได* หมู&ละ 2 คน รวม 6 คน / 4 หมู&บ*าน เลือกได* หมู&ละ 1 คน และเพ่ิมให* 2 หมู&บ*านท่ีมีประชากร มากท่ี ลําดับท่ี 1 
และลําดับท่ี 2 ให*มี ส อบต.เพ่ิมได*อีกหมู& 1 คน เปCนหมู&ละ 2 คน เม่ือรวมกันแล*ว จะได* 6 คน / 5 หมู&บ*าน เลือกได*หมู&
ละ 1 คน และเพ่ิมให*หมู&บ*านท่ีประชากรมากท่ีสุดจะได*สมาชิก อบต. อีก 1 คน เปCน 2 คน เม่ือรวมกันแล*ว จะได* 6 
คน/ กรณี เกิน 6 หมู&บ*าน ข่ึนไป จะเลือกได* หมู&ละ 1 คน รวม 6 คน  
- แก*ไข มาตรา 58/1 (1) ให*แก*ไขอายุของผู*สมัครรับเลือกต้ังเปCนนายก อบต. จากเดิมอายุไม&ตํ่ากว&า 30 ปI เปCน 35 ปI
นับถึงวันเลือกต้ัง  
- แก*ไข มาตรา 58/2  นายก อบต. จะดํารงตําแหน&งติดต&อกันเกิน 2 วาระไม&ได*                                              
ในกรณีท่ีนายกดํารงตําแหน&งไม&ครบระยะเวลา 4 ปIก็ให*ถือว&าเปCน 1 วาระและเม่ือได*ดํารงตําแหน&ง 2 วาระติดต&อกัน
แล*วจะดํารงตําแหน&งได*อีกเม่ือพ*นระยะเวลา 4 ปIนับแต&วันพ*นจากตําแหน&ง 
- แก*ไข (3) ของวรรคหนึ่ง ในมาตรา 64/2 ห*ามเพ่ิมไม&ให*นายก รองนายก และเลขานุการนายก  "เปCนผู*มีส&วนได*เสียใน
สัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือให*แก& อบต. นั้น หรือมีส&วนได*เสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะ
กระทํากับหรือให*แก& อปท..อ่ืน โดยมีพฤติการณ#แสดงให*เห็นว&าเปCนการค&าตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน#ส&วนตนระหว&างกัน 
ท้ังนี้ ไม&ว&าโดยทางตรงหรือทางอ*อม" 
และให*นําความใน (3) ของวรรคหนึ่ง ในมาตรา 64/2 มาใช*บังคับแก&สมาชิก อบต.ด*วย โดยอนุโลม  
หมายความว&า ท้ังนายก รองนายก เลขานายก และสมาชิก หมดสิทธิมีส&วนได*เสียกับ อปท.ท่ัวประเทศ 
        4. เรื่อง ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง งดเว*นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝcาระวังและการสนับสนุนการดําเนินการ
แก*ไขป�ญหาไฟปEาและหมอกควันจังหวัดลําปาง  โดยให*ห*ามการเผาวัสดุเหลือใช*ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืช
ข*างทาง เผาในท่ีโล&งแจ*ง ทุกชนิด ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ๖๐วัน นับต้ังแต& วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ#  ถึงวันท่ี ๑๐ เมษายน  
๒๕๖๒ โดยเด็ดขาด หากผู*ใดฝEาฝdนมีความผิดตามกฎหมายโดยต*องระวางโทษ จําคุกต้ังแต& ๒ ปIถึง ๑๕ ปI และปรับต้ังแต&
20,000 บาท ถึง 150,000 บาท ดังนั้น ขอให*ท&านประชาสัมพันธ#ให*ประชาชนในพ้ืนท่ีของท&านทราบและช&วยกัน
รณรงค#และปcองกันป�ญหาไฟปEาและหมอกควันและหากมีการเกิดไฟปEาเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให*รีบแจ*ง ให* อบต.บ*านดง ได*รับ
ทราบเพ่ือให*ดําเนินการดับไฟปEาให*ทันท&วงที    
 

มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง สมัยวิสามัญ            

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม  2561  
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝEายเลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*จัดส&งบันทึกรายงานการประชุมสภาองค#การ
บริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21  ธันวาคม 2561 ให*กับท&านสมาชิก
สภา อบต. ทุกท&านแล*วเพ่ือให*สมาชิกได*ตรวจสอบความถูกต*อง และให*สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงรับรอง
รายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต. ท&านใดประสงค#แก*ไขถ*อยคําในรายงานการประชุม โปรดนําเสนอต&อท่ีประชุม
พิจารณา  
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มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใด ประสงค#จะขอแก*ไขรายงานการประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21  ธันวาคม 2561 ขอเชิญครับ 

ประชุม             ไม&มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
                   เม่ือไม&มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ ขอแก*ไขถ*อยคํา ในรายงานการประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบล
บ*านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21  ธันวาคม 2561 กระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2561  ขอโปรดยกมือข้ึนครับ    

มติท่ีประชุม    
          เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 คือประธานสภา อบต.                           

ระเบียบวาระท่ี  3          เรื่อง  กระทู�ถาม 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          การยื่นกระทู*ถามต*องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน 
พ.ศ.2547 ข*อ 92 และข*อ 94  โดยเคร&งครัด ในวันนี้ไม&มีผู*ยื่นกระทู*ถามแต&อย&างใดดังนั้นจึงผ&านระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   ท่ีเสนอใหม� 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง                            
       ระเบียบวาระท่ี 4 ลําดับท่ี 4.1 เรื่อง กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปI และกําหนดวันเริ่มต*นประชุม
สมัยสามัญประจําปI ๒๕62 ก&อนท่ีพิจารณาวาระกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปI และกําหนดวันเริ่มต*น
ประชุมสมัย สามัญประจําปI ๒๕62 ขอเชิญเลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
ด*วยครับ 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
          เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน กระผม ว&าท่ีร*อยเอก 
ชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอชี้แจงระเบียบกฎหมาย ดังนี้ ตามมาตรา ๕๓ 
แห&งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารส&วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  
กําหนดไว*ว&า ในปIหนึ่งให*มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล*วแต&สภาองค#การบริหารส&วนตําบลกําหนดแต&ต*อง
ไม&เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจําปI ให*สภาองค#การบริหารส&วนตําบลกําหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่ง ๆ           
ให*มีกําหนดไม&เกินสิบห*าวัน แต&ถ*าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต*องได*รับอนุญาตจากนายอําเภอ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก*ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔               
ข*อ ๑๑ (3) สําหรับองค#การบริหารส&วนตําบล ให*สภาองค#การบริหารส&วนตําบล กําหนดว&าปIนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจําปIก่ีสมัย แต&ละสมัยในปIนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต&ละสมัยปIนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให*กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปI
สมัยแรกของปIถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน และข*อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปIระยะเวลาและวัน
เริ่มต*นประชุมสมัยสามัญประจําปIของแต&ละสมัยในปIนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปIของปIถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปIสมัยแรกของปIถัดไปให*ประธานสภาท*องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปIสมัยแรก
ของแต&ละปI โดยให*นําความในข*อ๑๑ มาบังคับโดยอนุโลม เม่ือสภาท*องถ่ินมีมติแล*วให*ประธานสภาท*องถ่ินทําเปCน  
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ประกาศของสภาท*องถ่ินพร*อมท้ังปAดประกาศไว*ท่ีเปAดเผย ณ สํานักงานองค#กรปกครองส&วนท*องถ่ิน ฯลฯ  จึงนําเรียนให* 
สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเพ่ือ โปรดทราบ  

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
   ขอขอบคุณ เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ครับ ซ่ึงตามมาตรา ๕๓ แห&งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค#การบริหารส&วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดไว*ว&า ในปIหนึ่งให*มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล*วแต&สภาองค#การบริหารส&วนตําบลกําหนดแต&ต*องไม&เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุม
สามัญประจําปI ให*สภา องค#การบริหารส&วนตําบลกําหนด สมัยประชุมสามัญ  สมัยหนึ่ง ๆ ให*มีกําหนดไม&เกินสิบห*าวัน 
แต&ถ*าจะขยายเวลาออกไปอีก  จะต*องได*รับอนุญาตจากนายอําเภอ ซ่ึงสมัยแรกของปI ๒๕62 สภาองค#การบริหารส&วน
ตําบลบ*านดง ได*กําหนดไว*แล*วในคราวการประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  สมัยสามัญ สมัยแรกประจําปI 
๒๕61 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ# ๒๕61 เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15 มภาพันธ# พ.ศ. 2562 โดยมีกําหนดไม&เกิน 15 วัน             
ส&วนท่ีเหลือ ขอให*ท่ีประชุมได*นําเสนอ  ต&อท่ีประชุมว&าจะกําหนดสมัยประชุมสามัญก่ีสมัย และแต&สมัยประชุมควรเปCน
ห*วงเวลาใดและมีกําหนดก่ีวัน ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. นําเสนอต&อท่ีประชุม  ครับ 

นางอรพิน  วงค�หน�อแก�ว   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง หมู�ท่ี 2                
        เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน ดิฉัน นางอรพิน  วงค#หน&อแก*ว สมาชิก
สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 2 ขอเสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปI และระยะเวลาและ
วันเริ่มต*น สมัยประชุมสามัญประจําปI ๒๕62 ดังนี้ 
              กําหนดมีการประชุมสภา อบต.บ*านดง สมัยสามัญประจําปI ๒๕๖๒ จํานวน  4 สมัย โดยกําหนดระยะเวลา
และวันเริ่มต*น สมัยประชุมสามัญประจําปI ๒๕62 ดังนี้ 

-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15  พฤษภาคม  2562 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15  สิงหาคม  2562 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 9  - 23  ธันวาคม  2562 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           ขอผู*รับรองอย&างน*อย สองคน ครับ โปรดยกมือครับ  
ท่ีประชุม 
             มีผู*ยกมือให*การรับรอง ๒ คน คือ 
                        1. นายบัณฑิต  ลาภมา        สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 6                  
                        2. นางยุพิน  วงค#อะทะ        สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 1                  
 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดจะเสนอเปCนอย&างอ่ืนอีกหรือไม&ครับ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม 
                                   -ไม&มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดเสนอเพ่ิมเติม  - 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
              กําหนดมีการประชุมสภา อบต.บ*านดง สมัยสามัญประจําปI ๒๕๖๒ จํานวน  4 สมัย โดยกําหนดระยะเวลา
และวันเริ่มต*น สมัยประชุมสามัญประจําปI ๒๕62 ดังนี้ 

-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15  พฤษภาคม  2562 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15  สิงหาคม  2562 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 9  - 23  ธันวาคม  2562 

                   โปรดยกมือ ครับ 
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มติท่ีประชุม    

                                          - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ/รับรอง  จํานวน   13   เสียง 
                       - ไม&เห็นชอบ/ไม&รับรอง          จํานวน    -    เสียง 
                       - งดออกเสียง            จํานวน    1   เสียง (ประธาน) 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       เปCนอันว&าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให*กําหนดสมัยประชุมสามัญประจํา ปI ๒๕62  ไว* ๔ สมัย  ไว*ดังนี้    
                                 - สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ระหว&างวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ#  ๒๕62   
                                  (ได*กําหนดไว*ตามระเบียบข*อ๒๑ แล*วในการประชุมสภา อบต.บ*านดง                                    
                                  สมัยแรกประจําปI ๒๕61 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ# ๒๕61) 

-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15  พฤษภาคม  2562 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15  สิงหาคม  2562 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 9  - 23  ธันวาคม  2562 

 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       ระเบียบวาระท่ี 4 ลําดับท่ี 4.2 เรื่อง กําหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖3 เพ่ือปฎิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก*ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)                  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข*อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปIระยะเวลาและวันเริ่มต*นประชุมสมัย สามัญประจําปI
ของแต&ละสมัยในปIนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปIของปI ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปIสมัย
แรกของปIถัดไปให* ประธานสภาท*องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปIสมัยแรกของแต&ละปI โดยให*นําความใน           
ข*อ๑๑ มาบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น ผมขอให*สมาชิกสภา อบต.บ*านดง ได*พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปI พ.ศ.2563 ว&าควร กําหนดให*มีข้ึนเม่ือใดและมีกําหนดก่ีวัน ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ได*โปรดยกมือนําเสนอครับ 

นางกันยา  กันเอ�ย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง หมู�ท่ี 8                                         
       เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  ดิฉัน นางกันยา  กันเอ*ย สมาชิกสภา
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ที่ 8 ขอเสนอระยะเวลาและวัน เริ่มต*น สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปI  
พ.ศ ๒๕63 ดังนี้ 
       -  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖3 มีกําหนดไม&เกิน 15 วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 -  15  กุมภาพันธ# พ.ศ ๒๕๖3      

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขอผู*รับรองอย&างน*อย สองคน ครับ โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม 
     มีผู*ยกมือให*การรับรอง ๒ คน คือ 
                                       1. นายทองคํา  วงค#แก*วมูล   สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 8               
                                       2. นายประกอบ  อินป�ญญา สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 4               

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       มีสมาชิกสภา อบต .ท&านใดจะเสนอเปCนอย&างอ่ืนอีกหรือไม&ครับ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม 
                                   -ไม&มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดเสนอเพ่ิมเติม   
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นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
               - เม่ือไม&มีผู*ใดเสนอเพ่ิมเติมอีก ผมขอมติท่ีประชุมว&าเห็นชอบกําหนด ระยะเวลาและวัน เริ่มต*น สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปI  พ.ศ ๒๕63 ดังนี้ 

-  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖3 มีกําหนดไม&เกิน 15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 -  15  กุมภาพันธ#   
พ.ศ ๒๕๖3 โปรดยกมือ ครับ 

มติท่ีประชุม             

                                         - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ/รับรอง    จํานวน   13    เสยีง 
                       - ไม&เห็นชอบ/ไม&รับรอง          จํานวน    -      เสียง 
                       - งดออกเสียง            จํานวน    1     เสียง (ประธาน) 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เปCน อันว& า ท่ีประชุม มีม ติ เห็นชอบให* กํ าหนดสมัยประชุมสา มัญสมัยแรก ประจํ าปI  ๒๕63 ไว* ดั งนี้                     
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปI ๒๕๖3 มีกําหนดไม&เกิน 15 วัน ระหว&างวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ# ๒๕63     
ดังนั้น ขอเชิญ  เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สรุป สมัยประชุมสามัญ ต&อไป ครับ 
              
ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
               เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู* เข*ารับการประชุมทุกท&าน  กระผม             
ว&าท่ีร*อยเอกชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอชี้แจง และสรุปมติท่ีประชุม            
การกําหนดสมัยประชุมสภา อบต.บ*านดง ดังนี้ 

-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15  พฤษภาคม  2562 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 1 - 15  สิงหาคม  2562 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนดไม&เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต&วันท่ี 9  - 23  ธันวาคม  2562 

     - สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปI ๒๕63 มีกําหนดไม&เกิน 15 วัน ระหว&างวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ#             
๒๕63 โดยจะได*ทําเปCนประกาศสภา อบต. บ*านดง และแจ*งให*สมาชิกสภา อบต.ทราบและปAดประกาศให*ทราบโดย            
ท่ัวกัน  จึงนําเรียนให*ท่ีประชุมได*รับทราบครับ 

       ระเบียบวาระท่ี 4.3    ญัตติ ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง เรื่อง หลักเกณฑ�การคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ. 2562  

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
 คณะผู*บริหารได*แก&นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*เสนอ ญัตติ ร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วน
ตําบลบ*านดง เรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562 ขอพิจารณาในวาระแรก เพ่ือขอความเห็นชอบ          
รับหลักการ ขอเชิญนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  ครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุม 
ทุกท&าน กระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต#  นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 
ร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง เรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562  ตามรายละเอียด 
หลักการและเหตุผล ดังต&อไปนี้ 
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หลักการ 

 เพ่ือให*การปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเปCนระเบียบเรียบร*อยภายในเขตองค#การบริหารส&วนตําบล
บ*านดง  เปCนไปในแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปCนระเบียบเรียบร*อยของบ*านเมือง พ.ศ.
2535แก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.๒๕60 

 
เหตุผล 

 เนื่องจาก พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให*แก&องค#กรปกครองส&วนท*องถ่ิน พ.ศ.
2542 ได*ประกาศใช*บังคับ จึงเห็นสมควรตราข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง เรื่อง  หลักเกณฑ#การคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ.2562 เพ่ือให*สอดคล*องกับพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปCนระเบียบเรียบร*อยของ
บ*านเมือง พ.ศ.2535แก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.๒๕60 และเพ่ือประโยชน#ในการดูแลรักษาความสะอาดและความ
เปCนระเบียบเรียบร*อยของถนน ทางเท*า แม&น้ํา ลําคลอง ท่ีสาธารณะต&างๆ ตลอดจนการกําหนด หลักเกณฑ#และอัตรา
ค&าปรับผู*กระทําความผิด จึงจําเปCนต*องตราข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงนี้ข้ึน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล&าวข*างต*น กระผมขอเสนอร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง 
หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  รายละเอียดตามเอกสารร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง
เรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ท่ีได*ส&งมอบให*ท&านประธานสภาฯ ครบตามจํานวนสมาชิกสภาเพ่ือให*
สภา อบต.บ*านดง พิจารณาให*ความเห็นชอบรับหลักการต&อไป 

 นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
      ขอบคุณท&านนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีได*นําเสนอหลักการ และเหตุผลแห&งร&างข*อบัญญัติ
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 และก&อนท่ีท&านสมาชิกสภา อบต.  
จะอภิปรายผมขอให*เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงชี้แจง ระเบียบกฎหมาย เก่ียวกับการพิจารณาร&าง
ข*อบัญญัติดังกล&าว ขอเชิญ  ครับ    

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
            เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน  กระผม ว&าท่ีร*อยเอก
ชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอชี้แจงข*อระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข*องกับ  
วาระนี้ ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก*ไขเพิ่มเติมถึง              
ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข*อ 45 ญัตติร&างข*อบัญญัติท่ีประชุมสภาท*องถ่ินต*องพิจารณาเปCน 3 วาระ แต&ท่ีประชุมสภา
ท*องถ่ินจะอนุมัติให*พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได* ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู*บริหารท*องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท*องถ่ินจํานวนไม&น*อยกว&าหนึ่งในสามของจํานวนผู*ท่ีอยู&ในท่ีประชุมจะเปCนผู*เสนอก็ได* เม่ือท่ีประชุมสภาท*องถ่ินอนุมัติให*
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล*วการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให*ท่ีประชุมสภาท*องถ่ินเปCนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา           
โดยให*ประธานท่ีประชุมเปCนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ข*อ 49 วรรคสี่ ในการพิจารณาร&างข*อบัญญัติวาระท่ีสอง 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู*แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด*วยวาจาได*ข*อ 52 การพิจารณาร&างข*อบัญญัติใน
วาระท่ีสาม ไม&มีการอภิปรายเว*นแต&ท่ีประชุมสภาท*องถ่ินจะได*ลงมติให*มีการอภิปราย ถ*ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
วาระนี้ ให*ท่ีประชุมสภาท*องถ่ินลงมติว&าจะให*ตราเปCนข*อบัญญัติหรือไม& จึงนําเรียนท่ี  ประชุมสภา อบต.เพ่ือโปรด              
ทราบ ครับ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ตามท่ีท&านเลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายเรียบร*อยแล*วและนายก
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงได*แถลงหลักการและเหตุผลการ ขอความเห็นชอบร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วน
ตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ต&อสภา อบต.ไปแล*วนั้น มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใด
ประสงค#จะอภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ   
 



 

-10- 

ท่ีประชุม                     ใช*เวลาพิจารณาพอสมควร 

ท่ีประชุม                 ไม&มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
     มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม& ถ*าไม&มีกระผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให*ผมขอมติท่ีประชุม
ว&าจะเห็นชอบให*รับหลักการแห&งร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 1 หรือไม& สมาชิกสภา อบต.ท&านใด เห็นชอบให*รับหลักการแห&งร&างข*อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 1 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                    

         เห็นชอบรับหลักการ ร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย            
พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกสภา อบต.ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา อบต.   

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      เปCนอันว&าสภา อบต.แห&งนี้ มีมติรับหลักการแห&งร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ข*อบัญญัตินี้ต*องพิจารณาสามวาระ การพิจารณาวาระ ท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอปรึกษาท่ี
ประชุมว&าจะพิจารณาข้ันแปรญัตติ ในวัน เวลา และสถานท่ีใด   

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุม 
ทุกท&าน กระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต#  นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง เนื่องจาก ร&างข*อบัญญัติฉบับนี้ไม&ได*
เปCนร&างข*อบัญญัติงบประมาณและเพ่ือให*การ พิจารณาเปCนไปด*วยความรวดเร็ว จึงขอเสนอให*พิจารณาร&างข*อบัญญัติ 
ฉบับนี้เปCนสามวาระรวดเดียว ตามข*อ 45 แห&งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน  
พ.ศ.2547 (แก*ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ท่ี 2) พ.ศ.2554 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ท&านนายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงได*เสนอให*มีการพิจารณาร&างข*อบัญญัติเปCนสามวาระ รวดเดียว 
สมาชิกสภา อบต.มีความเห็นเปCนอย&างอ่ืนอีกหรือไม& ขอเชิญเสนอได*ครับ 

ท่ีประชุม                  ไม&มีสมาชิก อบต .เสนอ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  หากไม&มีกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต. ว&าสมาชิกสภา 
อบต.ท&านใดเห็นชอบพิจารณาร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย            
พ.ศ. 2562 เปCนสามวาระรวดเดียว ตามข*อ 45 แห&งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภา
ท*องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก*ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม                                  

  เห็นชอบให*พิจารณาร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย             
พ.ศ. 2562 เปCนสามวาระรวดเดียว ตามข*อ 45 แห&งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภา
ท*องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก*ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา อบต. 
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นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 การพิจารณาในวาระท่ี 2 ให*ท่ีประชุมสภา อบต.เปCนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และผมเปCนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และผู*แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด*วยวาจาได* ซ่ึงต&อไปเปCนการพิจารณาในวาระท่ี 2                   
มีสมาชิกสภาท&านใดประสงค#จะแปรญัตติ หรือแก*ไขร&างข*อบัญญัตินี้ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                     ใช*เวลาพิจารณาพอสมควร 

ท่ีประชุม                 ไม&มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เม่ือไม&มีผู*ใดเสนอ ผมถือว&าท่ีประชุมสภา อบต.มีมติให*คงไว*ตามร&างเดิม ผมจึงขอมติท่ีประชุมว&า สภา อบต.จะ
เห็นชอบให*ผ&านการพิจารณาในวาระท่ี 2 หรือไม& สมาชิกสภา อบต.ท&านใด เห็นชอบให*ผ&านการพิจารณา  ในวาระท่ี 2 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                                  

  เห็นชอบให* ให*ผ&านการพิจารณาในวาระท่ี 2 โดยให*คงไว*ตามร&างเดิมแห&ง  ร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วน
ตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง                  
งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา อบต.   

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เม่ือสมาชิกสภา อบต.ได*มีการรับรองคําแปรญัตติเรียบร*อยแล*ว ต&อไปเปCนการพิจารณาลงมติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว&าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถ่ิน พ.ศ.2547  ข*อ 52 การพิจารณาร&างข*อบัญญัติในวาระท่ี
สามไม&มีการอภิปราย เว*นแต&ท่ีประชุมสภาท*องถ่ินจะได*ลงมติให*มีการอภิปรายถ*ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้
ให*ท่ีประชุมสภาท*องถ่ิน ลงมติว&าจะให*ตราเปCน ข*อบัญญัติหรือไม& ดังนั้นผมจะขอความเห็นชอบในท่ีประชุม สภาอบต.
แห&งนี้ว&าสมาชิกสภา อบต.ท&านใดเห็นชอบให*ตราร&างข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ให*ท่ีประชุมพิจารณาสมควร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ/รับรอง         จํานวน   13   เสียง 
  ไม&เห็นชอบ/ไม&รับรอง      จํานวน     -    เสียง 
 งดออกเสียง        จํานวน    1    เสียง (ประธานสภา อบต.) 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ท่ีประชุมมติเห็นชอบให*ตราข*อบัญญัติองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงเรื่อง หลักเกณฑ#การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ. 2562  โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ ประธานสภา อบต. และจะ
ได*นําเสนอ ให*นายอําเภอแม&เมาะพิจารณาให*ความเห็นชอบต&อไป  
  ระเบียบวาระท่ี 4.4    ญัตติ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล                                           
บ�านดง ไตรมาส ท่ี ๑ ประจําป%  ๒๕๖๒   

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 คณะผู*บริหารได*แก&นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ได*เสนอ ญัตติ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของผู*บริหารองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ไตรมาส ท่ี ๑ ประจําปI  ๒๕๖๒  ขอเชิญนายกองค#การบริหารส&วนตําบล
บ*านดง  ครับ 
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นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการ

ประชุมทุกท&าน กระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต#  นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงขอเสนอญัตติการเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู*บริหารองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ไตรมาส ท่ี ๑ ประจําปI 2562 ระหว&างเดือน
ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ขอนําเสนอตาม Power Point (ได*นําเสนอตามเอกสารท่ีแนบมาพร*อมนี้) 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 มีสมาชิกสภา อบต.ท&านใดอภิปรายหรือเสนอ หรือไม& ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                     ไม&มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เม่ือไม&มีผู*ใดเสนอ ผม ขอมติท่ีประชุม รับทราบการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู*บริหารองค#การบริหาร

ส&วนตําบลบ*านดง ไตรมาส ท่ี ๑ ประจําปI  ๒๕๖๒   
 

มติท่ีประชุม    - ท่ีประชุมรับทราบ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขณะนี้ เวลา 12.00 น. กระผมขอพักการประชุม 1 ชั่วโมง เพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวันก&อน และขอนัด
การประชุมอีกครั้งหนึ่งในเวลา 13.00 น. 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขณะนี้ เวลา 13.00 น. กระผมขอเริ่มการประชุมต&อจากภาคเช*า ในระเบียบวาระท่ี 4.5 ญัตติ ขอความ
เห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตําบลบ*านดง นําไปสู&การพัฒนาอย&างยั่งยืน 
งบประมาณ หมู&บ*านละ ๑ ล*านบาท (ตามบันทึกข*อตกลง ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553) ประจําปI 2562 
 ตามบันทึกข*อตกลง ระหว&าง อบต.บ*านดง กับ การไฟฟcาฝEายผลิต แม&เมาะ ลงวันท่ี 20  กันยายน 2553 ได*มี
ข*อตกลงร&วมกันท่ีการไฟฟcาฝEายผลิต แม&เมาะ จะสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและ
การพัฒนาตําบลบ*านดง นําไปสู&การพัฒนาอย&างยั่งยืน งบประมาณ หมู&บ*านละ ๑ ล*านบาท ให*แก&ทุกหมู&บ*าน             
โดยจะต*องได*รับความเห็นชอบ จาก สภา อบต.บ*านดง ด*วยนั้น บัดนี้ ได*รับแจ*งจากกํานันและผู*ใหญ&บ*านได*เสนอ
โครงการจากการทําประชาคมหมู&บ*าน ในการขอความเห็นชอบ จากสภา อบต.บ*านดง เพ่ือนําเสนอให*การไฟฟcาฝEายผลิต 
แม&เมาะ ต&อไป  ขอเชิญ เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง สรุป โครงการของแต&ละหมู&บ*าน ให*สมาชิก 
อบต.บ*านดง ได*รับทราบ ครับ   

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
            เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน  กระผม ว&าท่ีร*อยเอก
ชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  ขอนําเรียนสรุป โครงการแต&ละหมู&บ*านดังนี้  
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โครงการภาพรวมตําบล 

1. โครงการพัฒนาความรู* ศักยภาพชุมชน บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู�ท่ี 1 บ�านหัวฝาย 
1. โครงการซ&อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู&บ*าน 
2. โครงการเสริมสร*างภูมิคุ*มกันยาเสพติดให*นักเรียน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน บ*านหัวฝาย 
4. โครงการชุมชนน&าอยู&หมู&บ*านสะอาด 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช*เทคโนโลยีกลุ&มแม&บ*าน บ*านหัวฝาย หมู&ท่ี 1 
6. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู*สารสัมพันธ# กฟผ.หน&วยงานในพ้ืนท่ีและชุมชน 
7. โครงการทําดีเพ่ือแผ&นดิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ#สิ่งแวดล*อม 
8. โครงการปกปcองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย# “สวดมนต#ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม” 
9. โครงการเสวนารวมพลังกําหนดยุทธศาสตร#พัฒนาหมู&บ*านอพยพ เพ่ือไปสู&ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
10. โครงการปกปcองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย# “สวดมนต#ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี” 
11.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตรท่ีพ่ึงพาตนเอง 
12.  โครงการอบรมศักยภาพ พร*อมจัดซ้ืออุปกรณ# อสม. 
13.  โครงการอบรมเย็บกระเปpาผ*า 
14.  โครงการเสริมสร*างความเข*มแข็งศูนย#เรียนรู*กองทุนแม&ของแผ&นดิน 
15.  โครงการอบรมคุณธรรม “ค&ายพุทธบุตรพุทธธรรม” 
16.  โครงการอุ*ยสอนหลานสืบสานวัฒนธรรมภูมิป�ญญาท*องถ่ิน 
17.  โครงการทําความดีด*วยหัวใจ ลดรับ ลดให* ลดใช*ถุงพลาสติก 
18.  โครงการสร*างจิตสํานึกความเปCนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 
19.  โครงการศาสตร#แห&งพระราชาสู&การพัฒนาท่ียั่งยืน 
20.  โครงการเสริมสร*างความเข*มแข็ง ธนาคารไข& 
21. โครงการส&งเสริมการเลี้ยงวัว 

 

หมู�ท่ี 2 บ�านดง 
1. โครงการจัดซ้ือพัดลมและเครื่องเสียงบริเวณสุสานบ*านดง 
2. โครงการขยายเขตไฟก่ิงภายในหมู&บ*าน 
3. โครงการก&อสร*างโรงผลิตน้ําด่ืมชุมชน 
4. โครงการก&อสร*างห*องน้ําสุสาน 
5. โครงการซ&อมแซมถนนลาดยางภายในหมู&บ*าน 
6. โครงการอบรมยาเสพติด 
7. โครงการกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
8. โครงการซ&อมแซมไหล&ทางเข*าหมู&บ*าน 
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9. โครงการซ&อมแซมหลังคาสุสาน 
10.  โครงการขุดลําเหมืองทุ&งจํานก 
11.  โครงการเทลานคอนกรีตสุสาน 
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน#ภายในหมู&บ*าน 
13.  โครงการก&อสร*างรางระบายน้ําทุ&งผาฮาว 
14.  โครงการอบรมศักยภาพผู*นํา 
15.  โครงการปรับปรุงคลองส&งน้ําทุ&งบ&อแย* 
16.  โครงการขยายเขตไฟฟcาเข*าพ้ืนท่ีเกษตร 
17.  โครงการจัดต้ังโรงงานผลิตปุpยจากวัชพืช 
18.  โครงการเทศน#มหาชาติ 
19.  โครงการอบรีมทํากระเปpาผ*า 

หมู�ท่ี  3 บ�านท�าสี 
1. โครงการปcองกันหมอกควันไฟปEา 
2. โครงการตัดหญ*าปEาชุมชน 
3. โครงการก&อสร*างโรงครัวหอเสื้อบ*าน 
4. โครงการขยายไฟก่ิงภายในหมู&บ*าน 
5. โครงการจัดซ้ือของใช*โรงครัวหมู&บ*าน 
6. โครงการจัดซ้ือหินคลุกบริเวณเส*นทางเข*าพ้ืนท่ีเกษตรแม&เมาะ 
7. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ#สํานักงาน 
8. โครงการจัดซ้ือรถจักรยานให*ผู*ยากไร* 

หมู�ท่ี 4 บ�านจําปุย 
1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ*านจําปุย 
2. โครงการปรับปรุงหินคลุกสายแม&ทู-ห*วยปวง-ห*วยแม&เมาะ 
3. โครงการสร*างห*องน้ําศูนย# อสม. ของหมู&บ*าน พร*อมเหล็กดัดประตูหน*าต&างใต*ถุนอาคาร อสม. 
4. โครงการขยายเขตไฟฟcาแรงตํ่า สายจําปุย-ห*วยตาด 
5. โครงการสร*างศาลารอรถประจําทางบ*านปงผักหละ 
6. โครงการจัดซ้ือตู*เก็บของ ของกลุ&มแม&บ*าน 
7. โครงการต&อเติมอาคารท่ีเก็บของบ*านจําปุย 
8. โครงการจัดการขยะในชุมชน 
9. โครงการสร*างฝายชะลอน้ําก่ึงถาวร บ*านปงผักหละ 
10. โครงการสร*างโรงเก็บของบ*านห*วยตาด 
11. โครงการสร*างถนน คสล. จากประปาหมู&บ*านไปถนนใหญ& 100 เมตร 
12. โครงการสร*างถนน คสล. สายบ*านปงผักหละ 400 เมตร 
13. โครงการปcองกันหมอกควันไฟปEา 
14. โครงการต&อเติมน้ําด่ืมและอุปกรณ# 
15. โครงการขยายเขตไฟฟcาแรงตํ่า สายประปาหมู&บ*าน 
16. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงหมู/ปลา ไก& 
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หมู�ท่ี 5 บ�านกลาง 

1. โครงการก&อสร*างถนน บ*านกลาง 
2. โครงการผลิตน้ําผึ้ง 
3. โครงการซ&อมแซมหลังคาศาลา 
4. โครงการส&งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
5. โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล 

หมู�ท่ี 6 บ�านแม�ส�าน 
1. โครงการส&งเสริมพัฒนาการ เด็กอนุบาล โรงเรียนบ*านแม&ส*าน 
2. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมู&บ*าน 
3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
4. โครงการเทพ้ืนต้ังแท็งก#น้ําประปา 
5. โครงการการจัดการภูมิทัศน#ชุมชน 
6. โครงการจัดทําบ&อพักน้ําเพ่ือการเกษตร 
7. โครงการจัดจ*างแรงงานและอุปกรณ#ซ&อมแซมถนนเข*าพ้ืนท่ีเกษตร 
8. โครงการติดต้ังไฟก่ิง 
9. โครงการกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ# 
10. โครงการอนุรักษ#หัตถกรรมสําหรับนักเรียน 
11. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ#สําหรับต&อท&อประปาเข*าพ้ืนท่ีการเกษตร 
12. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ#ซ&อมแซมฝาย 
13. โครงการส&งเสริมอาชีพผู*สูงอายุจัดทําไม*กวาด 

หมู�ท่ี 7 บ�านสวนปHาแม�เมาะ 
1. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ#ในการทํารั้ววัด 
2. โครงการแก*ไขป�ญหาภัยแล*ง (ถังน้ําด่ืม) 
3. โครงการจัดซ้ือหินคลุกใส&ไหล&ถนนในหมู&บ*าน 
4. โครงการอบรมการคัดพันธุ#ข*าวให*ชาวนา 
5. โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีตเส*นบ*านศิริพรถึงแยกหน*าโรงเรียน 
6. โครงการส&งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ*า 
7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน 
8. โครงการธนาคารขยะ(การจัดการขยะ) 
9. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม. 
10. โครงการปcองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย#สินในชุมชน(ต&อเนื่อง) 
11. โครงการขยายไฟฟcาแรงตํ่าจากร*านอดิศักด์ิถึงแทงค#ประปา อบต.บ*านดง 
12. โครงการส&งเสริมการออกกําลังกาย 
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน#ในหมู&บ*านช&วงท*ายหมู&บ*าน(พัฒนาแหล&งท&องเท่ียว) 
14. โครงการซ&อมแซมถนนบดอัดหินคลุกสายประปาใหม& 
15. โครงการจัดซ้ือเครื่องป�=นไฟ(แก*ป�ญหาไฟดับบ&อย) สําหรับการจัดกิจกรรม เครื่องป�=นไฟของหมู&บ*าน 
16. โครงการสร*างถนนคอนกรีตเส*นบ*านนายสมศักด์ิถึงบ*านนางสาวอรอารีย# 
17. โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีตเส*นสวนบ*านนายอําไพถึงประปา 
18. โครงการอบรมการถนอมอาหาร 
 



 

-16- 
หมู�ท่ี 8 บ�านหัวฝายหล�ายทุ�ง 

1. โครงการจัดเวทีเสวนาเตรียมความพร*อมในการอพยพ 
2. โครงการอบรมผู*สูงอายุสูงวัยใส&ใจสุขภาพ 
3. โครงการอบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู*ชุมชนกับหน&วยงาน 
4. โครงการจัดการขยะภายในชุมชน (รณรงค#+ดูงาน) 
5. โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ# (พัดลม+หลอดไฟ) 
6. โครงการอบรมชุมชนสุขภาพดี (อสม.) 
7. โครงการอบรมธรรมะสุขใจ 
8. โครงการอบรม 5 รั้วล*อมไทยพ*นภัยยาเสพติด 
9. โครงการอบรมธรรมะวัยใส 
10.  โครงการส&งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
11. โครงการอบรมการทําแคบหมู (กลุ&มแม&บ*าน) 
12.  โครงการอบรมทําบายศรีและจัดซุ*มในงานต&างๆ 
13.  โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
14.  โครงการแปรรูปเห็ด 
15.  โครงการอบรมการทําไส*กรอก 
16.  โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ&อดิน 
17.  โครงการส&งเสริมอาชีพช&างไม*ช&างปูน 
18.  โครงการอบรมการทําแหนม 
โดยท้ังนี้ได*แจกจ&ายรายละเอียดโครงการและหนังสือให*สมาชิก อบต. ทุกท&านเรียบร*อยแล*ว จึงเรียนมาเพ่ือ 

โปรดทราบ ครับ   

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       มีสมาชิกสภา อบต .ท&านใดจะเสนอหรือไม&ครับ ขอเชิญครับ 

นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์ รองประธานสภา อบต.บ�านดง  
เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ                

รองประธานสภา อบต.บ*านดง จากผลการดําเนินงานของฝEายบริหารในไตรมาสท่ีผ&านมา มีผลการดําเนินงานเปCนท่ีน&าพึง
พอใจกับประชาชน ขอสอบถามงบประมาณ 12 ล*าน ของปIงบประมาณ ปI 2562 ได*ดําเนินการอย&างไรบ*างแล*ว และ
โครงการของแต&ละหมู&บ*านๆ ละ 1 ล*านบาท อยากให*มีรายละเอียดโครงการฯ ประกอบการพิจารณาเห็นชอบด*วยครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุม 
ทุกท&าน กระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต#  นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอเรียนว&างบประมาณ 12 ล*าน 
อยู&ในช&วงดําเนินการ ช&วงนี้งานโครงการก&อสร*างมีเยอะมาก ทําให*งานอาจล&าช*าบ*าง เจ*าหน*าท่ีก็ไม&เพียงพอกับปริมาณ
งานท่ีรับผิดชอบ  
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นายสมคิด  ทิศตา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 6  
เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายสมคิด  ทิศตา สมาชิก

สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 6 ผมขอสอบถามว&าการส&งแผนการส&งเสริมคุณภาพชีวิตของแต&ละหมู&บ*าน 
จะต*องจัดส&งให*ทาง อบต. หรือ ต*องจัดส&งให* กฟผ.แม&เมาะ ครับ 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน  กระผม ว&าท่ีร*อยเอก

ชัยทัศน#  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอชี้แจงการเห็นชอบโครงการฯ ดังกล&าว                  
เปCนการเห็นชอบเพ่ือบรรจุโครงการไว*ในแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงทางชุมชนต*องทําหนังสือผ&านทาง อบต. เพ่ือ อบต.จะทํา
หนังสือส&งให*ทาง กฟผ.แม&เมาะ ต&อไป 

สําหรับโครงการก&อสร*างโครงสร*างพ้ืนฐาน จะต*องใช*ระเบียบท*องถ่ิน ต*องมีวิศวกรเซ็นต#รับรอง หรือใช*แบบ
มาตรฐาน 

นางศิริพร  เครือวงศ�   หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติและผู*เข*ารับการประชุมทุกท&าน  ดิฉัน นางศิริพร  เครือ

วงศ# หัวหน*าสํานักปลัด ขอชี้แจงโครงการฯ ท่ีล&าช*า ติดขัดท่ี กฟผ. เพราะต*องให*ถูกต*องตามระเบียบของ กฟผ.ด*วย และ
โครงการก&อสร*างพ้ืนฐาน อบต.รับดําเนินการ แต&โครงการท่ีไม&ใช&โครงสร*างพ้ืนฐาน ให*ทางหมู&บ*านดําเนินการเอง และได*
หารือทาง กฟผ.หากเปCนโครงการก&อสร*าง ให*หมู&บ*านทําเปCนโครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ# แล*วจ*างแรงงานดําเนินการเอง 
เช&น โครงการจัดซ้ือหินคลุก  

กฟผ.ไม&สามารถจ&ายเงินให*ทางหมู&บ*านโดยตรงได* ต*องผ&าน อบต.ทุกโครงการ  

นายเทียนชัย  ทวีสาร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 7  
เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายเทียนชัย  ทวีสาร สมาชิก

สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 7 แผนของหมู&บ*านต*องปรับให*เข*ากับงบประมาณให*ได*ประโยชน#กับชาวบ*าน
มากท่ีสุด โครงการของแต&ละหมู&บ*านท่ีได*รับความเห็นชอบจากสภาฯ หมู&บ*านสามารถดําเนินการตามแผนได*เลย 

นายถาวร  หลักแหลม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 5  
เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายถาวร  หลักแหลม สมาชิก

สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 5 ขอสอบถามโครงการ หมู&ท่ี 5 โครงการท่ี 5 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล 
เปCนโครงการท่ีเราประสบภัยแล*ง จึงต*องเตรียมพร*อมกับป�ญหาท่ีเกิดข้ึนทุกปI 

การขุดเจาะจะต*องได*รับการอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมก&อน ขอสอบถามทาง อบต. 
ว&าสามารถรับเปCนผู*ประสานงานหน&วยงานท่ีเก่ียวข*องให*ทางหมู&บ*านได*หรือไม&  

จากโครงการท่ี 5 โครงการท่ีเสนอ หากไม&ได*ดําเนินการ ทางหมู&บ*านสามารถประชาชาคมเพ่ิมโครงการแทนได*
หรือไม& 

นายสมคิด  ทิศตา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 6  
เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายสมคิด  ทิศตา สมาชิก

สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 6 ขอสอบถามโครงการท่ี 4 โครงการเทพ้ืนแทงค#น้ําประปา จะต*องมีแบบ
แปลนหรือไม& หากมีผมขอเปลี่ยนเปCนโครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ#เทพ้ืนได*หรือไม& 
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นายป=Jน  กุณวงศ�  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายป�=น  กุณวงศ# รองนายก

องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ผมขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท&าน ตรวจสอบโครงการเก่ียวกับงานถนนท่ีเปCนประโยชน#
กับชาวบ*านโดยตรง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยต&อชีวิตและทรัพย#สิน และไฟฟcาสาธารณะ ขอให*สมาชิกสภาฯ สํารวจ
ตรวจสอบในหมู&บ*านว&าจุดไหนท่ีเสียบ*าง ให*รีบทําหนังสือแจ*งให*ทาง อบต.ดําเนินการแก*ไข 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ถ*าไม&มีผู*ใดเสนอ ผมขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตําบลบ*านดง 
นําไปสู&การพัฒนาอย&างยั่งยืน งบประมาณ หมู&บ*านละ ๑ ล*านบาท (ตามบันทึกข*อตกลง ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553)  
ประจําปI 2562 ของแต&ละหมู&บ*าน ตามท่ีได*เสนอมา โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ/รับรอง         จํานวน   13    เสียง 
  ไม&เห็นชอบ/ไม&รับรอง      จํานวน     -    เสียง 
 งดออกเสียง        จํานวน    1    เสียง (ประธานสภา อบต.) 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ท่ีประชุมมติเห็นชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตําบลบ*านดง นําไปสู&การ
พัฒนาอย&างยั่งยืน งบประมาณ หมู&บ*านละ ๑ ล*านบาท (ตามบันทึกข*อตกลง  ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553) ประจําปI 
2562 ของแต&ละหมู&บ*าน ตามท่ีได*เสนอมา ดังนี้  
               โครงการภาพรวมตําบล 

1. โครงการพัฒนาความรู* ศักยภาพชุมชน บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู�ท่ี 1 บ�านหัวฝาย 
1. โครงการซ&อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู&บ*าน 
2. โครงการเสริมสร*างภูมิคุ*มกันยาเสพติดให*นักเรียน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน บ*านหัวฝาย 
4. โครงการชุมชนน&าอยู&หมู&บ*านสะอาด 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช*เทคโนโลยีกลุ&มแม&บ*าน บ*านหัวฝาย หมู&ท่ี 1 
6. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู*สารสัมพันธ# กฟผ.หน&วยงานในพ้ืนท่ีและชุมชน 
7. โครงการทําดีเพ่ือแผ&นดิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ#สิ่งแวดล*อม 
8. โครงการปกปcองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย# “สวดมนต#ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม” 
9. โครงการเสวนารวมพลังกําหนดยุทธศาสตร#พัฒนาหมู&บ*านอพยพ เพ่ือไปสู&ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
10. โครงการปกปcองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย# “สวดมนต#ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี” 
11.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตรท่ีพ่ึงพาตนเอง 
12.  โครงการอบรมศักยภาพ พร*อมจัดซ้ืออุปกรณ# อสม. 
13.  โครงการอบรมเย็บกระเปpาผ*า 
14.  โครงการเสริมสร*างความเข*มแข็งศูนย#เรียนรู*กองทุนแม&ของแผ&นดิน 
15.  โครงการอบรมคุณธรรม “ค&ายพุทธบุตรพุทธธรรม” 
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16.  โครงการอุ*ยสอนหลานสืบสานวัฒนธรรมภูมิป�ญญาท*องถ่ิน 
17.  โครงการทําความดีด*วยหัวใจ ลดรับ ลดให* ลดใช*ถุงพลาสติก 
18.  โครงการสร*างจิตสํานึกความเปCนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 
19.  โครงการศาสตร#แห&งพระราชาสู&การพัฒนาท่ียั่งยืน 
20.  โครงการเสริมสร*างความเข*มแข็ง ธนาคารไข& 
21. โครงการส&งเสริมการเลี้ยงวัว 

หมู�ท่ี 2 บ�านดง 
1. โครงการจัดซ้ือพัดลมและเครื่องเสียงบริเวณสุสานบ*านดง 
2. โครงการขยายเขตไฟก่ิงภายในหมู&บ*าน 
3. โครงการก&อสร*างโรงผลิตน้ําด่ืมชุมชน 
4. โครงการก&อสร*างห*องน้ําสุสาน 
5. โครงการซ&อมแซมถนนลาดยางภายในหมู&บ*าน 
6. โครงการอบรมยาเสพติด 
7. โครงการกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
8. โครงการซ&อมแซมไหล&ทางเข*าหมู&บ*าน 
9. โครงการซ&อมแซมหลังคาสุสาน 
10.  โครงการขุดลําเหมืองทุ&งจํานก 
11.  โครงการเทลานคอนกรีตสุสาน 
12.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน#ภายในหมู&บ*าน 
13.  โครงการก&อสร*างรางระบายน้ําทุ&งผาฮาว 
14.  โครงการอบรมศักยภาพผู*นํา 
15.  โครงการปรับปรุงคลองส&งน้ําทุ&งบ&อแย* 
16.  โครงการขยายเขตไฟฟcาเข*าพ้ืนท่ีเกษตร 
17.  โครงการจัดต้ังโรงงานผลิตปุpยจากวัชพืช 
18.  โครงการเทศน#มหาชาติ 
19.  โครงการอบรีมทํากระเปpาผ*า 

หมู�ท่ี 3 บ�านท�าสี 
1. โครงการปcองกันหมอกควันไฟปEา 
2. โครงการตัดหญ*าปEาชุมชน 
3. โครงการก&อสร*างโรงครัวหอเสื้อบ*าน 
4. โครงการขยายไฟก่ิงภายในหมู&บ*าน 
5. โครงการจัดซ้ือของใช*โรงครัวหมู&บ*าน 
6. โครงการจัดซ้ือหินคลุกบริเวณเส*นทางเข*าพ้ืนท่ีเกษตรแม&เมาะ 
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7. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ#สํานักงาน 
8. โครงการจัดซ้ือรถจักรยานให*ผู*ยากไร* 

หมู�ท่ี 4 บ�านจําปุย 
1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ*านจําปุย 
2. โครงการปรับปรุงหินคลุกสายแม&ทู-ห*วยปวง-ห*วยแม&เมาะ 
3. โครงการสร*างห*องน้ําศูนย# อสม. ของหมู&บ*าน พร*อมเหล็กดัดประตูหน*าต&างใต*ถุนอาคาร อสม. 
4. โครงการขยายเขตไฟฟcาแรงตํ่า สายจําปุย-ห*วยตาด 
5. โครงการสร*างศาลารอรถประจําทางบ*านปงผักหละ 
6. โครงการจัดซ้ือตู*เก็บของ ของกลุ&มแม&บ*าน 
7. โครงการต&อเติมอาคารท่ีเก็บของบ*านจําปุย 
8. โครงการจัดการขยะในชุมชน 
9. โครงการสร*างฝายชะลอน้ําก่ึงถาวร บ*านปงผักหละ 
10. โครงการสร*างโรงเก็บของบ*านห*วยตาด 
11. โครงการสร*างถนน คสล. จากประปาหมู&บ*านไปถนนใหญ& 100 เมตร 
12. โครงการสร*างถนน คสล. สายบ*านปงผักหละ 400 เมตร 
13. โครงการปcองกันหมอกควันไฟปEา 
14. โครงการต&อเติมน้ําด่ืมและอุปกรณ# 
15. โครงการขยายเขตไฟฟcาแรงตํ่า สายประปาหมู&บ*าน 
16. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงหมู/ปลา ไก& 

หมู�ท่ี 5 บ�านกลาง 
1. โครงการก&อสร*างถนน บ*านกลาง 
2. โครงการผลิตน้ําผึ้ง 
3. โครงการซ&อมแซมหลังคาศาลา 
4. โครงการส&งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
5. โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล 

หมู�ท่ี 6 บ�านแม�ส�าน 
1. โครงการส&งเสริมพัฒนาการ เด็กอนุบาล โรงเรียนบ*านแม&ส*าน 
2. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมู&บ*าน 
3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
4. โครงการเทพ้ืนต้ังแท็งก#น้ําประปา 
5. โครงการการจัดการภูมิทัศน#ชุมชน 
6. โครงการจัดทําบ&อพักน้ําเพ่ือการเกษตร 
7. โครงการจัดจ*างแรงงานและอุปกรณ#ซ&อมแซมถนนเข*าพ้ืนท่ีเกษตร 
8. โครงการติดต้ังไฟก่ิง 
9. โครงการกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ# 
10. โครงการอนุรักษ#หัตถกรรมสําหรับนักเรียน 
11. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ#สําหรับต&อท&อประปาเข*าพ้ืนท่ีการเกษตร 
12. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ#ซ&อมแซมฝาย 
13. โครงการส&งเสริมอาชีพผู*สูงอายุจัดทําไม*กวาด 
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หมู�ท่ี 7 บ�านสวนปHาแม�เมาะ 

1. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ#ในการทํารั้ววัด 
2. โครงการแก*ไขป�ญหาภัยแล*ง (ถังน้ําด่ืม) 
3. โครงการจัดซ้ือหินคลุกใส&ไหล&ถนนในหมู&บ*าน 
4. โครงการอบรมการคัดพันธุ#ข*าวให*ชาวนา 
5. โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีตเส*นบ*านศิริพรถึงแยกหน*าโรงเรียน 
6. โครงการส&งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ*า 
7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน 
8. โครงการธนาคารขยะ(การจัดการขยะ) 
9. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม. 
10. โครงการปcองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย#สินในชุมชน(ต&อเนื่อง) 
11. โครงการขยายไฟฟcาแรงตํ่าจากร*านอดิศักด์ิถึงแทงค#ประปา อบต.บ*านดง 
12. โครงการส&งเสริมการออกกําลังกาย 
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน#ในหมู&บ*านช&วงท*ายหมู&บ*าน(พัฒนาแหล&งท&องเท่ียว) 
14. โครงการซ&อมแซมถนนบดอัดหินคลุกสายประปาใหม& 
15. โครงการจัดซ้ือเครื่องป�=นไฟ (แก*ป�ญหาไฟดับบ&อย) สําหรับการจัดกิจกรรม เครื่องป�=นไฟของหมู&บ*าน 
16. โครงการสร*างถนนคอนกรีตเส*นบ*านนายสมศักด์ิถึงบ*านนางสาวอรอารีย# 
17. โครงการซ&อมแซมถนนคอนกรีตเส*นสวนบ*านนายอําไพถึงประปา 
18. โครงการอบรมการถนอมอาหาร 

หมู�ท่ี 8 บ�านหัวฝายหล�ายทุ�ง 
1. โครงการจัดเวทีเสวนาเตรียมความพร*อมในการอพยพ 
2. โครงการอบรมผู*สูงอายุสูงวัยใส&ใจสุขภาพ 
3. โครงการอบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู*ชุมชนกับหน&วยงาน 
4. โครงการจัดการขยะภายในชุมชน (รณรงค#+ดูงาน) 
5. โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ# (พัดลม+หลอดไฟ) 
6. โครงการอบรมชุมชนสุขภาพดี (อสม.) 
7. โครงการอบรมธรรมะสุขใจ 
8. โครงการอบรม 5 รั้วล*อมไทยพ*นภัยยาเสพติด 
9. โครงการอบรมธรรมะวัยใส 
10.  โครงการส&งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
11.  โครงการอบรมการทําแคบหมู (กลุ&มแม&บ*าน) 
12.  โครงการอบรมทําบายศรีและจัดซุ*มในงานต&างๆ 
13.  โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
14.  โครงการแปรรูปเห็ด 
15.  โครงการอบรมการทําไส*กรอก 
16.  โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ&อดิน 
17.  โครงการส&งเสริมอาชีพช&างไม*ช&างปูน 
18.  โครงการอบรมการทําแหนม 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
     มีสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงหรือคณะผู*บริหารท&านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆ ท่ีจะ
นําเสนอต&อท่ีประชุมขอเชิญครับ  
นางกันยา   กันเอ�ย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 8  

เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  ดิฉัน นางกันยา  กันเอ*ย สมาชิกสภา
องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 8 ถนนสายทุ&งนายหมอตtอ เปCนหลุมเปCนบ&อ ขอให*ทาง อบต.ช&วยแก*ไขด*วยค&ะ 
และขอสอบถามว&างบซ&อมแซมไฟฟcาสาธารณะ มีหรือไม& เพราะไฟฟcาสาธารณะแต&ละจุดเก&ามากแล*ว 
นายประกอบ  อินป=ญญา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 4  

เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายประกอบ  อินป�ญญา 
สมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 4 ขอให*ทางฝEายบริหารช&วยปรับปรุงซ&อมแซมฝายบ*านปงผักหละ                
เพราะเปCนอันตรายต&อผู*สัญจรไปมา 
นายบัณฑิต  ลาภมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 6  

เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายบัณฑิต  ลาภมา สมาชิก
สภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 6 กรณีข้ึนตรวจสิ่งแวดล*อม ตอนเย็นวันจันทร#นั้น ขอเปลี่ยนเปCนช&วงเช*าได*
หรือไม& เพราะสมาชิกสภา หมู&ท่ี 5, 6 จะได*เข*าร&วมตรวจด*วย 
นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม จีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ               
รองประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  ขอสอบถามการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล*อม ไม&ได*นัด          
ประชุมเลย และการจ&ายเบ้ียยังชีพ ทางเจ*าหน*าท่ีไม&แจ*งให*ทางสมาชิกสภาฯ ทราบเลย ว&าจะจ&ายวันไหน เพราะชาวบ*าน
ท่ีไม&ได*ยินเสียงตามสายมาสอบถาม ทางสมาชิกสภาฯ ไม&สามารถตอบได* 
ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม ว&าท่ีร*อยเอกชัยทัศน#               
ศรีนันชัย ปลัดองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  กรณีการประชาสัมพันธ#การจ&ายเบ้ียยังชีพ จะให*นักพัฒนาชุมชนทํา
หนังสือแจ*งให*สมาชิกสภาฯ ทุกหมู&ทราบครับ และการดําเนินการโครงการก&อสร*างภายในหมูบ*านจะให*ทางช&างถือปฏิบัติ
โดยการแจ*งให*ทางสมาชิกสภาฯ แต&ละหมู&บ*านทราบก&อน 
นายศุกร�   ไทยธนสุกานต�  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม นายศุกร#  ไทยธนสุกานต#
นายกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ขอแจ*งกําหนดการประชุมคณะกรรมการมีส&วนร&วมดําเนินการด*านสิ่งแวดล*อม
ตําบลบ*านดง ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ# 2562 

- งานโครงสร*างพ้ืนฐานของตําบลบ*านดงมีงานเยอะมากกว&า 100 โครงการ อาจจะทํางานล&าช*าได*  
- ขอหารือทางฝEายสภาฯ การจัดงานกีฬาตําบล และงานสงกรานต#ตําบลบ*านดง จะกําหนดจัดในช&วงไหน 

นางศิริพร  เครือวงศ�   หัวหน�าสํานักปลัด 
เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  ดิฉัน นางศิริพร  เครือวงศ#  หัวหน*า

สํานักปลัด องค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  ขอเรียนว&าได*กําหนดวันประชุมการจัดงานกีฬาตําบล โดยมีกํานันตําบล
บ*านดง ผู*ใหญ&บ*านทุกหมู& สมาชิกสภาฯ ทุกหมู& ประธานเยาวชนทุกหมู& เข*าร&วมประชุมหารือการจัดงาน ในวันท่ี 8 
กุมภาพันธ# 2562  

- งานสงกรานต# กําหนดจัดวันท่ี 13 เมษายน 2562 มีพิธีรดน้ําดําหัวผู*สูงอายุ มีการแสดงดนตรีย*อนยุค  
 
 



 

-23- 
นายมาย  ป=กราช  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เรียนผู*บริหาร และสมาชิกสภาผู*ทรงเกียรติ ทุกท&าน  กระผม ขอเสนอให*มีการจัดพิธีรดน้ําดําหัวผู*สูงอายุท่ี
สามารถเดินทางมาร&วมงานได* โดยไม&ต*องกําหนดว&าหมู&บ*านละก่ีคน 

        - มีท&านใดจะเสนออีกหรือไม& 

ท่ีประชุม                    ไม&มีสมาชิกสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงหรือคณะผู*บริหารเสนอ 

นายมาย  ป=กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เม่ือไม&มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู*บริหารใดเสนอเรื่องอ่ืนต&อท่ีประชุมแล*ว ผม ขอขอบคุณทานสมาชิกสภา อบต. 
คณะผู*บริหาร พนักงานส&วนตําบล รวมถึงผู*มีเกียรติทุกท&านท่ีเข*าร&วมประชุมสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดงใน
ครั้งนี้ และได*ให*การสนับสนุน กิจการของสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง ด*วยดีตลอดมา ผมหวังเปCนอย&างยิ่งว&า
คงได*รับความร&วมมือจากท&านเช&นนี้ตลอดไป ผมขอปAดการประชุม  
เลิกประชุมเวลา         14.20  น. 
 
       ว&าท่ีร*อยเอก           ผู*บันทึกการประชุม 
                (ชัยทัศน#   ศรีนันชัย) 
                            เลขานุการสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง  

คณะกรรมการตรวจ รายง านกา รประ ชุม  ไ ด� จั ดป ระ ชุม เ พ่ื อ พิ จา รณาตรวจร าย งานการปร ะ ชุม                       
เม่ือวันท่ี…………………………..…ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงสมัยสามัญ  
สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕62 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ� ๒๕62 มีเนื้อหาครบถ�วนถูกต�องสมบูรณ�ทุกประการ                                      
 
จึงลงลายมือช่ือไว�เปNนหลักฐาน  
 
                               (ลงชื่อ)....................................................ผู*ตรวจรายงานการประชุม  
                             (นางอรพิน วงศ#หน&อแก*ว) 
         สมาชิกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 2/ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู*ตรวจรายงานการประชุม  

      (นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ) 
          สมาชิกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 3/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู*ตรวจรายงานการประชุม  

          (นางกันยา  กันเอ*ย) 
           สมาชิกองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง หมู&ท่ี 8/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         สภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงได� มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป% ๒๕62  เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

 
 

          (ลงชื่อ).....................................................ผู*รับรองรายงานการประชุม  
                                      (นายมาย  ป�กราช) 

                                 ประธานสภาองค#การบริหารส&วนตําบลบ*านดง 


