
 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําป% พ.ศ. 2562 
วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

เวลา   09.30   น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

......................................................... 
ผู�มาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 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 นายณัฐนนท,    ลาภมา       ส.อบต.หมู� 6 ณัฐนนท,    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 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 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 นายสมหมาย  เป@งขวัญ ผอ.กองช�าง สมหมาย  เป@งขวัญ  
7 นายสุวิชช,       ศรีปBนตา ผอ.กองคลัง สุวิชช,     ศรีปBนตา  
8 นางสาววราพร   กุณวงค, นักทรัพยากรบุคคลฯ วราพร    กุณวงค,  
9 นางกนิษฐา   ซ่ือสัจจพงษ, นักวิเคราะห,นโยบายฯ กนิษฐา  ซ่ือสัจจพงษ,  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
           เม่ือถึงเวลา 09.30  น. ว�าที่ ร.อ.ชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
ได/เชิญสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เข/าประจําที่ในห/องประชุม พร/อมแจ/งจํานวนสมาชิก               
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีมาลงชื่อเข/าประชุม จํานวน 14 ท�าน  ครบองค,ประชุมแล/ว 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
           บัดนี ้ สมาชิกสภาองค,การบริหารส �วนตําบลบ/านดงมาครบองค,ประชุมแล/ว  ขอเรียนเชิญท�าน
ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปBดการประชุมสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจําปH 2562  และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต�อไป ครับ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

           สวัสดีครับ ท�านสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงผู/ทรงเกียรติ, คณะผู/บริหาร และผู/เข/าร�วม
ประชุมทุกท�าน วันนี้เป@นการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปH 
2562 ซ่ึงเจ/าหน/าท่ีได/แจกหนังสือพร/อมด/วยระเบียบวาระการประชุมให/ท�านล�วงหน/าแล/ว โดยวันนี้ มีสมาชิกสภา 
อบต. มาประชุม 14 ท�าน ครบองค,ประชุม ผมขอเปBดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ครับ             

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เรียนท�านสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติ ท�านคณะผู/บริหาร และผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน วันนี้เป@นการประชุม
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปH 2562 กระผมขอให/ทางฝKาย
เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ชี้แจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
    เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติ และผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผมขอแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
      1. การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ,ชี้วัดและค�าเปMาหมายข้ันตํ่าการบริการสาธารณะของ
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ประจําปH ๒๕๖๒ ซ่ึงรายละเอียดทางฝKายเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ได/แจกจ�ายเอกสารให/ทุกท�านได/รับทราบ แล/วครับ  

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เรียนท�านสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติ ท�านคณะผู/บริหาร และผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน ทาง กฟผ.แม�เมาะ 
ได/มีหนังสือเชิญร�วมกิจกรรม “โครงการปลูกปKาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ/าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปHหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพ่ือฟUVนฟูสภาพแวดล/อมประจําปH 
2562” ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพ้ืนท่ีท้ิงมูลดินทรายด/านตะวันตกเฉียงใต/ 
(South West Dump) ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท�านเข/าร�วมกิจกรรมดังกล�าว แต�งกายใส�เสื้อสีฟMา เดินทางเวลา  
08.30 น. ณ องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 

มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมรับทราบ- 

 

 

 

 



-3- 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง สมัยสามัญ             
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 1  สิงหาคม  2562  

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝKายเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/จัดส�งบันทึกรายงานการประชุมสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ให/กับท�านสมาชิกสภา 
อบต.ทุกท�านแล/วเพ่ือให/สมาชิกได/ตรวจสอบความถูกต/อง และให/สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงรับรอง
รายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท�านใดประสงค,แก/ไขถ/อยคําในรายงานการประชุม โปรดนําเสนอต�อ        
ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใด ประสงค,จะขอแก/ไขรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                            ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      เม่ือไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ ขอแก/ไขถ/อยคํา ในรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบล         
บ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 1  สิงหาคม 2562 กระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 
2562 ขอโปรดยกมือข้ึนครับ   

มติท่ีประชุม    
    เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี1/2562 เม่ือวันท่ี 1 สงิหาคม  2562 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออก เสียง 1 เสียง 
คือ ประธานสภา อบต.             

ระเบียบวาระท่ี  3          เรื่อง   กระทู�ถาม 
นายมาย  ป4กราช   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�างใดดังนั้น จึงผ�านระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท�องถ่ินแต�งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล�ว 

ระเบียบวาระท่ี 4 ลําดับท่ี 4.1 ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�าย
ประจําป%งบประมาณ 2563  พิจารณาในวาระท่ีสอง ข้ัน แปรญัตติ  

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       ระเบียบวาระท่ี 4.1 ร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปH
งบประมาณ 2563  พิจารณาในวาระท่ีสอง ข้ัน แปรญัตติ ตามท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/มีมติใน
คราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี3 ครั้งท่ี1ประจําปH2562 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เห็นชอบรับหลักการ                
ร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ 2563 และสมาชิก
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/เสนอแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน๓ท�านและท่ีประชุมสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต�อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 2 
สิงหาคม 2562 และวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม ๒๕62 ต้ังแต�เวลา 08.30 - ๑๖.30 น.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม ข/อ๔๙ และคณะกรรมการแปรญัตติได/
ดําเนินการประชุมแปรญัตติเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม ๒๕62 แล/วนั้น ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท�านจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ 
รองประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สรุปและรายงานผลการแปร
ญัตติให/สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับทราบ ขอเชิญครับ 
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นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
    เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ รองประธานสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการแปรญัตติต�อท่ีประชุมสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ดังนี้ ตามท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/มีมติในการประชุมสมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2562 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เห็นชอบรับหลักการร�างข/อบัญญัติองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ 2563  และได/กําหนดเวลาการแปรญัตติ 
ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 และวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม ๒๕62 ต้ังแต�เวลา 08.30 - ๑๖.30 น. นั้น บัดนี้ครบ
กําหนดเวลาแปรญัตติแล/วปรากฏว�าไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หรือ นายกองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดง เสนอคําขอแปรญัตติแต�อย�างใด โดยเป@นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการ
ประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข/อ 49 วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ี สภาท/องถ่ินกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง  ผู/บริหารท/องถ่ินหรือสมาชิกสภาท/องถ่ินผู/ใดเห็นควรจะแก/ไขเพ่ิมเติมร�างข/อบัญญัติก็ให/เสนอคําแปรญัตติ
ล�วงหน/าเป@นหนังสือ โดยให/แปรญัตติเป@นรายข/อและเสนอต�อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท/องถ่ินเป@นผู/แปรญัตติจะต/องมีสมาชิกสภาท/องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติ ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ได/ประชุมร�วมกันพิจารณา แล/ว ไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หรือนายกองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง ท�านใดเสนอคําขอแปรญัตติร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�าย
ประจําปHงบประมาณ 2563 โดยมีมติเห็นชอบให/คงร�างเดิมไว/ กระผมขอชี้แจงเพียงเท�านี้ครับ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
   ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได/รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติต�อท่ีประชุมเรียบร/อยแล/ว  
กระผมขอให/ท่ีประชุมพิจารณาอย�างรอบคอบ ก�อนท่ีจะขอมติเห็นชอบร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบล              
บ/านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ 2563 หรือจะมีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล             
บ/านดง ท�านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในประเด็นเก่ียวกับการแปรญัตติ  เชิญครับ 

ท่ีประชุม     - ให/ท่ีประชุมพิจารณาสมควร- 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ท�านใดจะอภิปรายกระผมขอแจ/งว�าคณะกรรมการ
แปรญัตติ ได/มีความเห็นให/ยืนตามร�างเดิมของร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง งบประมาณ
รายจ�ายประจําปHงบประมาณ 2563  โดยไม�มีการแก/ไข เนื่องจากไม�มีผู/ใดมายื่นคําขอแปรญัตติแต�อย�างใด ดังนั้นผม
จึงขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปH
งบประมาณ 2563 ในวาระท่ี 2 การแปรญัตติ ผู/ใดเห็นด/วยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการ แปรญัตติโปรดยกมือ
ข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม                        

                                - ท่ีประชุมมีมติ  - เห็นชอบ/รับรอง  จํานวน   13  เสียง 
                       - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน    -     เสียง 
                        - งดออกเสียง  จํานวน    1    เสียง (ประธานสภา อบต.) 
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นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ก�อนท่ีจะมีการพิจารณาวาระท่ีสามการลงมติร�างข/อบัญญัติองค ,การบร ิหารส �วน ตําบลบ /านดง                      
เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ 2563 กระผมขอพักการประชุม 45 นาที เพ่ือสมาชิกทุกท�านได/มี
เวลาในการพิจารณาวาระท่ีสาม การลงมติต�อไป ขอเชิญพักได/ครับ 

ท่ีประชุม  - พักการประชุม 45 นาที - 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป%
งบประมาณ 2563   พิจารณาวาระท่ีสาม (การลงมติ)  
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
     ระเบียบวาระท่ี  4.2 ร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปH
งบประมาณ 2563 พิจารณาวาระท่ีสาม (การลงมติ) เม่ือสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/มีมติ
เห็นชอบรับรองคําแปรญัตติเรียบร/อยแล/ว ต�อไปเป@นการพิจารณาลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วย
ข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 ข/อ 52 การพิจารณาร�างข/อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม�มีการอภิปราย   
เว/นแต�ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินจะได/ลงมติให/มีการอภิปราย ถ/ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให/ท่ีประชุมสภา 
ท/องถ่ิน ลงมติว�าจะให/ตราเป@นข/อบัญญัติหรือไม� ดังนั้นผมจะขอความเห็นชอบในท่ีประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง  แห�งนี้ว�าสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ท�านใดเห็นชอบให/ตราข/อบัญญัติองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง  เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ 2563 โปรดยกมือครับ 

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

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ท่ีประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง มีมติเห็นชอบให/ตราข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ 2563 จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง               
คือ ประธานสภา อบต.       

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       ตอนนี้ก็เป@นเวลา 12.00  น. แล/ว ผมขอพักการประชุม 1 ชั่วโมง เพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวันก�อนครับ 

ท่ีประชุม  - พักการประชุม   1 ชั่วโมง -   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง   ท่ีเสนอใหม� 

ระเบียบวาระท่ี  5.1   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป% ๒๕62 ในหมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและ
ส่ิงก�อสร�าง ท่ียังมิได�ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเปDนจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕62 ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร/าง ท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเป@นจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก กระผมขอเชิญท�านนายกองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/เสนอญัตติ ต�อสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอเชิญครับ 
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นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
           เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วมการ
ประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต, นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕62 ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความ
จําเป@นจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 (งบลงทุน ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง)    
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

- เพ่ือจ�ายเป@นค�าใช/จ�ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณรอบ อบต. 
1) เทลาน คสล.ขนาดกว/าง 6.00เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร/อมทางเลี้ยวและบริเวณ
ข้ึนทางลาดสํานักงาน 76 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีไม�น/อยกว�า 586 ตารางเมตร  
2) เทลาน คสล.หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวม 959 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง 

          เนื่องจากป�จจุบันเป@นห/วงเวลาใกล/สิ้นปHงบประมาณรายจ�ายประจําปH 2562 คือวันท่ี 30 กันยายน 2562 
และคาดว�าการดําเนินการจัดซ้ือ - จัดจ/าง จะดําเนินการภายในปHงบประมาณไม�ทัน จึงมีความจําเป@นท่ีจะต/องขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕62 ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/างท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน  แต�มีความ
จําเป@นจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีกเป@นจํานวนเงินท้ังหมด 970,000 บาท (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)                      
ตามรายละเอียดโครงการดังกล�าวข/างต/นซ่ึงเป@นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก/ไขเพ่ิมเติม                
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2561 ข/อ 59 ต�อไป 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           ขอขอบคุณท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง และตามท่ีท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ได/เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕62 ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง 
ท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเป@นจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ไปแล/วนั้น ก�อนท่ีจะพิจารณาในญัตตินี้ กระผม
ขอเชิญเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจงระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับญัตตินี้ ครับ                  
ขอเชิญครับ 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอชี้แจงข/อระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับวาระนี้ คือการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ�ายประจําปH ๒๕62 ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเป@นจะต/องใช/
จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินแผ�นดินขององค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2561                        
       หมวด 5 ข/อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ยังมิได/ก�อนหนี้ผูกพัน แต�มีความ
จําเป@นจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให/องค,กรปกครองส�วนท/องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท/องถ่ินได/อีกไม�เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปH 
         กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล/ว หากองค,กรปกครองส�วนท/องถ่ินยังมิได/ดําเนินการ
ก�อหนี้ผูกพัน ให/ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได/อีกไม�เกินอีกหนึ่งปHต�อสภาท/องถ่ินหรือกรณีมีความจําเป@นต/องแก/ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล�าวท่ีทําให/ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร/าง ให/ขออนุมัติ 
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เปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจ�ายได/ไม�เกินอีกหนึ่งปH ต�อสภาท/องถ่ินแล/วแต�กรณี และโครงการดังกล�าวต/องมี
วัตถุประสงค,เดิมตามท่ีได/รับอนุมัติให/กันเงินไว/ กรณีท่ีองค,กรปกครองส�วนท/องถ่ินได/ก�อหนี้ผูกผัน แล/วให/เบิกจ�ายได/
ตามข/อผูกพันเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ�ายเงินตามวรรคสองแล/ว หากไม�ได/
ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ�ายจากเงินดังกล�าว ให/เงินจํานวนนั้นตกเป@นเงินสะสม  
      จึงนําเรียนท่ีประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเพ่ือโปรดทราบ ครับ  

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       ขอขอบคุณท�านเลขานุการสภาองค ,การบร ิหารส �วน ตําบลบ /านดง ท่ีได/ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย                        
ให/สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับทราบ มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท�านใดเสนอ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให/อนุมัติให/กันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕62                 
ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/างท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเป@นจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก                              
จํานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน 
(งบลงทุน ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง)    
     โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท  (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

- เพ่ือจ�ายเป@นค�าใช/จ�ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณรอบ อบต. 
1) เทลาน คสล.ขนาดกว/าง 6.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร/อมทางเลี้ยวและบริเวณ
ข้ึนทางลาดสํานักงาน 76 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีไม�น/อยกว�า 586 ตารางเมตร  
2) เทลาน คสล.หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวม 959 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ/รับรอง         จํานวน   13   เสียง 
                               - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน    -     เสียง 
   - งดออกเสียง  จํานวน    1    เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต.) 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เป@นอันว�า ท่ีประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/มีมติเห็นชอบให/กันเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําปH ๒๕62 ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเป@นจะต/องใช/จ�ายเงินนั้น
ต�อไปอีก จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง คือประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน 
(งบลงทุน ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง)       
     โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท  (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

- เพ่ือจ�ายเป@นค�าใช/จ�ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณรอบ อบต. 
1) เทลาน คสล.ขนาดกว/าง 6.00เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร/อมทางเลี้ยวและบริเวณ
ข้ึนทางลาดสํานักงาน 76 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีไม�น/อยกว�า 586 ตารางเมตร  
2) เทลาน คสล.หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวม 959 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ผมขอหารือเรื่องการข้ึนตรวจสิ่งแวดล/อม จากการท่ีทางคณะกรรมการตรวจสิ่งแวดล/อมได/ข้ึนไปตรวจ
สัปดาห,ละ 2 ครั้ง ผมมีความคิดเห็นว�าการแก/ไขป�ญหาเป@นการแก/ไขเฉพาะหน/าไม�ได/แก/ไขป�ญหาได/ถาวร ยังมีการเกิด
จุดลุกไหม/เป@นจํานวนมาก การดับจุดลุกไหม/มีได/นําน้ํามาดับเลย สมาชิกท�านใดมีความคิดเห็นอย�างไรบ/าง ขอเชิญครับ 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง จากประเด็นการข้ึนตรวจสิ่งแวดล/อม ต/องหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล/อม            
ต/องกําหนดมาตรการในการแก/ไขป�ญหาท่ีตรวจพบ การตรวจพบการลุกไหม/ทุกครั้งได/รับการแก/ไขป�ญหาเฉพาะหน/า
ทุกครั้ง อยากให/ทาง กฟผ.มีการแก/ไขป�ญหาในระยะยาว ไม�ให/เกิดการลุกไหม/ตรงจุดเดิมอีก 

นายจีระศักดิ์   จันทนศักดิ์  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 3  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ สมาชิกสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 3 จากการข้ึนไปตรวจสิ่งแวดล/อมทุกครั้ง ตรวจพบมีกลิ่นเหม็นมาก พบจุดลุกไหม/หลายจุดใน
บริเวณเดียวกัน อยากให/ทาง กฟผ. ควบคุมและแก/ไขป�ญหาการเกิดจุดลุกไหม/ไม�ให/เกิดข้ึน 

นางกันยา  กันเอ�ย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 8  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางกันยา  กันเอ/ย สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง หมู�ท่ี 8 จากการข้ึนไปตรวจสิ่งแวดล/อมทุกครั้ง ท่ีผ�านมาส�วนมากจะเจอจุดลุกไหม/จุดเดิม ซํ้าๆ การแก/ไขไม�ได/
แก/ไขถาวร  

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
           เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วมการ
ประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต, นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ป�ญหาที่ตรวจพบในการ
ข้ึนไปตรวจสิ่งแวดล/อม ผมจะนําไปพูดในที่ประชุมหัวหน/าส�วนราชการที่มีนายอําเภอเป@นประธาน เพราะช�วงนี้
เป@นช�วงฤดูฝนก็ยังมีป�ญหาการลุกไหม/อยู�อีก 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ผมขอเสนอให/ทางฝKายบริหารทําหนังสือส�งให/ผู/ช�วยผู/ว�าการโรงไฟฟMาแม�เมาะ ให/แก/ไขป�ญหาอย�างถาวร และ
ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล/อม อยากให/ทางคณะกรรมการตัวแทนภาคประชาชนท่ีข้ึนไปตรวจด/วยกันพูดถึง
ป�ญหาท่ีพบในแต�ละสัปดาห, เพ่ือให/ทาง กฟผ.ได/รับทราบป�ญหาท่ีมีผลกระทบต�อประชาชนตําบลบ/านดง และในวัน
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล/อมขอเสนอให/ท�านประธานฯ จัดทําสรุปรายงานการตรวจแต�ละรอบ 3 เดือน ชี้แจง            
ในท่ีประชุม ครับ  

นางศิริพร  เครือวงศ�  หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วมการ
ประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางศิริพร  เครือวงศ, หัวหน/าสํานักปลัด ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องการตรวจสิ่งแวดล/อม                
อยากให/ทาง กฟผ. นํารายงานของ กฟผ. มาเทียบกับของ อบต. จะได/สอบทานข/อมูลการตรวจสอบว�ามีการแก/ไข
ป�ญหาตรงจุดหรือไม� หากมีการตรวจพบจุดเดิมๆ ซํ้าๆ อยากให/นําผลการตรวจมาเทียบกัน มาปรึกษาหารือกันในท่ี
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล/อม เพ่ือหาแนวทางแก/ไขปรับปรุงต�อไป  
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นางกันยา  กันเอ�ย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 8 
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางกันยา  กันเอ/ย สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง หมู�ท่ี 8 เรื่องถนนหน/าร/านลาบสายหนองบอม-สะพานปลา เป@นหลุม ก/อนหินกระเด็นใส�ร/าน เป@นอันตรายต�อ
ชีวิตและทรัพย,สินของผู/สัญจรไป-มา  

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอให/ทางท�านกันยา  กันเอ/ย เขียนคําร/อง เพ่ือขอรับการการแก/ไข และจะได/มอบหมายให/
กองช�างดําเนินการสํารวจต�อไป ครับ 

นางยุพิน   วงค�อะทะ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 1  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางยุพิน  วงค,อะทะ สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง หมู�ท่ี 1 ขอเสนอให/มีมาตรการในการตรวจพบจุดความร/อนซํ้าๆ กัน จะมีมาตรการอย�างไร หรือเชิญฝKาย
บริหารของ กฟผ.เข/าร�วมตรวจพร/อมกัน ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล/อม จาก 3 เดือน 
เป@น 2 เดือน ครั้ง 

นายณัฐนนท�   ลาภมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 6  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายณัฐนนท,  ลาถมา  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 6 ขอความอนุเคราะห,กองช�างเข/าไปสํารวจถนนคอนกรีตคอสะพานบ/านแม�ส/าน เป@นหลุม  

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง การกําหนดรอบการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล/อม จะต/องเป@นมติในท่ีประชุมฯ หรือ
หากเกิดป�ญหาเร�งด�วน รุนแรง จะสามารถขอเปBดประชุมได/ ประมาณต/นเดือนกันยายน 2562 จะมีการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล/อม ครับ 
 สําหรับเรื่องถนน บ/านแม�ส/าน จะมอบหมายให/ทางกองช�างดําเนินการสํารวจ เพ่ือแก/ไขปรับปรุงต�อไป และ
ถนนสายร/านลาบ สายหนองบอม-สะพานปลา ท่ีเป@นหลุม จะมอบหมายให/กองช�างดําเนินการสํารวจ อาจจะ
ดําเนินการแก/ไขเร�งด�วนไปก�อน เพราะเป@นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชน เพ่ือปMองกันการเกิดอุบัติเหตุ ครับ  

นายอินจันทร�   อินตา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 5 
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายอินจันทร,   อินตา  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 5 ขอให/ปรับปรุงถนนสายบ/านกลาง บ/านแม�ส/าน เป@นหลุมเป@นบ�อ ขอสอบถามฝKายบริหาร                  
มีงบประมาณซ�อมแซมในช�วงฤดูฝนหรือไม� 
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นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
          เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วมการ
ประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต, นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอให/ท�านสมาชิกสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงทุกท�าน ทําหนังสือประสานงานการแก/ไขป�ญหา เรื่อง ถนนเป@นการเร�งด�วน                
เพ่ือแก/ไขป�ญหาต�อไป ครับ  

นายสมพงษ�  ต�นหนองดู�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 2 
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายสมพงษ,  ต/นหนองดู�  สมาชิกสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 2 ขอสอบถามเรื่อง หินคลุกท่ี กฟผ.จะสนับสนุนจะได/หรือไม� 

นางยุพิน   วงค�อะทะ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 1  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางยุพิน  วงค,อะทะ สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง หมู�ท่ี 1 เรื่องไฟก่ิง ในหมู�บ/านหัวฝาย หมู�ท่ี 1 บางจุดมีการชํารุด มีลวดมัด ขอฝากทางฝKายบริหารช�วย
ซ�อมแซมให/ด/วย  

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง หินคลุกของ กฟผ. ได/สรุปประมาณการค�าใช/จ�าย ปริมาณหิน ส�งให/ กฟผ.เรียบร/อย
แล/ว แต�ต/องผ�านการประชุมของคณะกรรมการอําเภอก�อน จึงจะจัดสรรให/ได/เท�าไหร� และเรื่องไฟก่ิง ขอให/ท�านเขียน
คําร/อง จะได/มอบหมายให/นายช�างไฟฟMา ดําเนินการแก/ไขต�อไป ครับ 

นายป4Kน  กุณวงศ�  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายป�>น  กุณวงศ, รองนายกองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ถนนสายบ/านกลาง บ/านแม�ส/าน เป@นหลุมเป@นบ�อ เราจะจัดซ้ือหินคลุกไปแก/ไขป�ญหาเฉพาะหน/าให/กับชาวบ/าน
ได/หรือไม� 

นายสมหมาย  เปDงขวัญ  ผู�อํานวยการกองช�าง  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายสมหมาย  เป@งขวัญ  ผู/อํานวยการกองช�าง                   
ต/องตรวจสอบดูงบประมาณวัสดุก�อสร/างว�าเหลือเพียงพอหรือไม� 

นายอินจันทร�   อินตา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 5  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายอินจันทร,  อินตา  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 5 ขอสอบถามเรื่องไฟก่ิง บ/านกลาง มีความคืบหน/าไปถึงไหน เพราะได/ติดต้ังเรียบร/อยแล/ว แต�ไม�
สามารถจ�ายกระแสไฟได/ 
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นายสมหมาย  เปDงขวัญ  ผู�อํานวยการกองช�าง  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายสมหมาย  เป@งขวัญ  ผู/อํานวยการกองช�าง เรื่องไฟก่ิง 
บ/านกลาง ได/รับงบประมาณจากกองทุนฯ ทาง อบต.ได/โอนเงินให/กับทาง กฟภ.เรียบร/อยแล/ว เพราะ กฟภ.จะต/องไป
จ/างผู/รับจ/างอีกที ผมจะติดตามให/อีกทีครับ  

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง โครงการไฟก่ิงของบ/านแม�ส/าน เป@นงบประมาณจาก กฟผ. จะจ�ายเงินให/กับ กฟภ.ก�อนไม�ได/ 
ถ/าภายในต/นเดือนกันยายน 2562 ยังไม�มีความคืบหน/า ผมคิดว�าควรเปลี่ยนแปลงโครงการ เพราะจะทําให/
งบประมาณโครงการนี้ตกไปอีก 

นายถาวร  หลักแหลม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 6  
       เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายถาวร  หลักแหลม  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 6 เรื่องถนนเป@นหลุมเป@นบ�อ ผมคิดว�าต/องมีการแก/ไขป�ญหาให/กับประชาชนเร�งด�วน เพ่ือปMองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ ผมคิดว�าการนําหินคลุกไปปรับปรุงแก/ไขคงไม�ได/ เพราะเป@นช�วงฤดูฝน อาจจะเทคอนกรีตได/หรือไม� 
และไฟก่ิงบ/านกลาง ชาวบ/านได/สอบถามมาตลอด เพราะติดต้ังเรียบร/อยแล/วแต�ไม�มีกระแสไฟฟMา ชาวบ/านได/รับความ
เดือนร/อน จึงขอให/ทาง อบต. ช�วยแก/ไขป�ญหาให/กับชาวบ/านด/วย ครับ 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอให/ทางท�านถาวร  หลักแหลม เขียนคําร/อง เรื่องถนนเส/นไหนบ/าง จะได/มอบหมายให/
กองช�างข้ึนไปสํารวจ เพ่ือดําเนินการแก/ไขต�อไป ครับ และเรื่องไฟก่ิง จะมอบหมายให/กองช�างติดตามไปทาง กฟภ.                 
ว�าทําไมไม�สามารถจ�ายกระแสไฟฟMาได/ ครับ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           มีท�านใดจะเสนออีกหรือไม� 
ท่ีประชุม  
          ไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงหรือคณะผู/บริหารเสนอ 

นายมาย  ป4กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

 เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงหรือผู/บริหารใดเสนอเรื่องอ่ืนต�อท่ีประชุมแล/ว                        
ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง คณะผู/บริหาร พนักงานส�วนตําบล รวมถึงผู/มีเกียรติ                 
ทุกท�านท่ีเข/าร�วมประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงในครั้งนี้ และได/ให/การสนับสนุน กิจการของสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ด/วยดีตลอดมา ผมหวังเป@นอย�างยิ่งว�าคงได/รับความร�วมมือจากท�านเช�นนี้ตลอดไป 
ผมขอปBดการประชุม 
  

เลิกประชุมเวลา         14.30 น. 

       ว�าท่ีร/อยเอก           ผู/บันทึกการประชุม 
               (ชัยทัศน,   ศรีนันชัย) 
                        เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  



 
 

-12- 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี              
19 สิงหาคม 2562 ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2 ประจําป% ๒๕62 เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม ๒๕62 มีเนื้อหาครบถ�วนถูกต�องสมบูรณ�ทุกประการ  

                                      
จึงลงลายมือช่ือไว�เปDนหลักฐาน  
 
                               (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  สมัย……………… สมัยท่ี…………… ครั้งท่ี……….… ประจําปH………..  เม่ือวันท่ี …………………………… 

              
          (ลงชื่อ)......................................................ผู/รับรองรายงานการประชุม  

                                  (นายมาย  ป�กราช) 
                                ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 


