
 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป% พ.ศ. 2562 
วันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

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

********************* 
ผู�มาประชุม 

ลําดับท่ี 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

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�นแก0ว ส.อบต.หมู� 1 ศรีมูล  ตุ�นแก0ว  
5 นายสมพงษ-  ต0นหนองดู� ส.อบต.หมู� 2 สมพงษ-  ต0นหนองดู�  
6 นางอรพิน  วงค-หน�อแก0ว ส.อบต.หมู� 2 อรพิน  วงค-หน�อแก0ว  
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 นายสมคิด  ทิศตา ส.อบต.หมู� 6 สมคิด  ทิศตา  
11 นายณัฐนนท-    ลาภมา       ส.อบต.หมู� 6 ณัฐนนท-  ลาภมา        
12 นายเทียนชัย  ทวีสาร ส.อบต.หมู� 7 เทียนชัย  ทวีสาร  
13 นายทองคํา  วงค-แก0วมูล ส.อบต.หมู� 8 ทองคํา  วงค-แก0วมูล  
14 นางกันยา  กันเอ0ย ส.อบต.หมู� 8 กันยา  กันเอ0ย   
15 ว�าท่ีร0อยเอกชัยทัศน- 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 นางณัฐิยา   อุปกิจ รองนายก อบต. ณัฐิยา  อุปกิจ  
3 นางสาวบุษราคัม แจ0ห�มเครือ เลขานุการ นายกฯ บุษราคัม แจ0ห�มเครือ  
4 นางศิริพร    เครือวงศ- หน.สํานักปลัด ศิริพร    เครือวงศ-  
5 นายสมหมาย  เป@งขวัญ ผอ.กองช�าง สมหมาย  เป@งขวัญ  
6 นายสุวิชช-      ศรีปBนตา ผอ.กองคลัง สุวิชช-      ศรีปBนตา  
7 นางกนิษฐา   ซ่ือสัจจพงษ- นักวิเคราะห-นโยบายฯ กนิษฐา  ซ่ือสัจจพงษ-  
8 นางสาววราพร   กุณวงค- นักทรัพยากรบุคคลฯ วราพร  กุณวงค-  
9 นายณรงค-  ภาพเมืองมูล วิศวกรโยธาฯ ณรงค-  ภาพเมืองมูล  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
            เม่ือถึงเวลา 09.30  น. ว�าที่ ร.อ.ชัยทัศน-  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง            
ได0เชิญสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เข0าประจําที่ในห0องประชุม พร0อมแจ0งจํานวนสมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีมาลงชื่อเข0าประชุม จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุมแล0ว 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
            บัดนี ้ สมาชิกสภาสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงมาครบองค-ประชุมแล0ว ขอเรียนเชิญท�าน
ประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปBดการประชุมสภาองค-การบริหาร
ส�วนตําบลบ0านดง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2562 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต�อไปครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
            สวัสดีครับ ท�านสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงผู0ทรงเกียรติ, คณะผู0บริหาร และผู0เข0าร�วม
ประชุมทุกท�าน วันนี้เป@นการเปBดประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 
2562 ซ่ึงเจ0าหน0าท่ีได0แจกหนังสือพร0อมด0วยระเบียบวาระการประชุมให0ท�านล�วงหน0าแล0ว มีสมาชิกสภา อบต.              
มาประชุม 14 ท�าน ครบองค-ประชุม ผมขอเปBดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําปH 2562 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  

- อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  - 
ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป% พ.ศ. 2562  
-------------------------------------------- 

                ตามท่ีสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0มีมติในการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบล           
บ0านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปH ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ- พ.ศ.2562 และตามประกาศสภาองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ-  2562 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปH พ.ศ.๒๕62 และ
กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปHสมัยแรกของปH 2563 ได0กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4          
ประจําปH 2562 ต้ังแต�วันท่ี 9 - 23 ธันวาคม 2562 โดยมีกําหนดไม�เกิน 15 วัน นั้น 
         อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค-การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗              
แก0ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.๒๕62 ประกอบกับ ข0อ ๒๒ แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุม
สภาท0องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก0ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง        
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปH พ.ศ. 2562 เริ่มต้ังแต�วันท่ี 9 - 23 ธันวาคม 2562 โดยมีกําหนดไม�เกิน 15 วัน และ
ให0สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงหรือนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง มีเรื่องท่ีจะเสนอให0สภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงพิจารณา สามารถยื่นขอเสนอญัตติต�อประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง
เป@นหนังสือล�วงหน0าก�อนวันประชุมไม�น0อยกว�า 5 วัน ตามแบบท่ีกําหนด  
         จึงประกาศให0ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี    20   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

นายมาย  ป�กราช 
ประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
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นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงได0อ�าน ประกาศสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปH พ.ศ.2562            
ให0สมาชิก อบต. และผู0ทรงเกียรติได0รับทราบแล0ว ต�อไปผมขอเข0าสู�ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 
นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เรียนท�านสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติ ท�านคณะผู0บริหาร และผู0เข0าร�วมการประชุมทุกท�าน วันนี้เป@นการประชุม
สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2562 กระผมขอแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 
ดังนี้ 
      1. แจ0งการเสียชีวิตของท�าน ป�Rน กุณวงศ- รองนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านได0เสียชีวิตเม่ือวันท่ี
27 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได0ฌาปณกิจศพ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้สภา อบต.บ0านดง ขอแสดงความ
เสียใจอย�างสุดซ้ึงจากการจากไปของท�านป�Rน กุณวงศ-  รองนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง   
         2. แจ0งคําสั่งองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงได0มีคําสั่ง ท่ี 454/2562 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๒    
เรื่องการแต�งต้ัง นางณัฐิยา  อุปกิจ  เป@นรองนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงโดยมีผล ต้ังแต�วันท่ี ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เป@นต0นไป        
         3. ข0าราชการในสังกัด อบต.บ0านดง (โอน) ย0ายจํานวน ๒ ราย  
             1. นางสาวพัชรา  ดวงเวียง ตําแหน�ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ได0โอน (ย0าย) ไปดํารงตําแหน�ง ครู คศ.1 
สังกัด เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม�ทะ จังหวัดลําปาง โดยมีผลต้ังแต�วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป@นต0นไป   
             2. นางสาวพิไลพร มียันต- ตําแหน�ง ครู คศ.2 ได0โอน (ย0าย) ไปดํารงตําแหน�ง ครู คศ.2 สังกัด เทศบาลตําบล
ห0างฉัตร อําเภอห0างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยมีผลต้ังแต�วันท่ี ๑6 ธันวาคม  ๒๕๖๒ เป@นต0นไป   
      4. การบรรจุและแต�งต้ัง ข0าราชการใหม� ในสังกัด อบต.บ0านดง จํานวน 1 ราย คือ นายณรงค- ภาพเมืองมูล 
ตําแหน�ง วิศวกรโยธาปฎิบัติการ สังกัดกองช�าง อบต.บ0านดง มีผลต้ังแต�วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
      5. เรื่องการเตรียมการปXองกันและแก0ไขป�ญหาหมอกควันไฟปZา และการเฝXาระวังภัยหนาว ช�วงนี้เข0าสู�                
ฤดูหนาวและอากาศลดลงและอากาศแห0งแล0ง อาจทําให0เกิดป�ญหาหมอกควันไฟปZาและภัยหนาว ในพ้ืนท่ีได0 ขอให0ทุก
ท�านช�วยกันดูแลและปXองกัน โดยถ0าเกิดเหตุข้ึนให0รีบรายงานต�อนายก อบต.บ0านดงโดยเร็วเพ่ือหาทางแก0ไขและบรรเทา
ป�ญหาต�อไป 

มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562  

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝZายเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0จัดส�งบันทึกรายงานการประชุมสภาองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ให0กับท�านสมาชิกสภา 
อบต.ทุกท�านแล0วเพ่ือให0สมาชิกได0ตรวจสอบความถูกต0อง และให0สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงรับรองรายงาน
การประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท�านใดประสงค-แก0ไขถ0อยคําในรายงานการประชุม โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมพิจารณา  
มีสมาชิกสภาอบต.ท�านใด ประสงค-จะขอแก0ไขรายงานการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                            ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 



 4

 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เสนอ ขอแก0ไขถ0อยคํา ในรายงานการประชุมสภาองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 แล0ว ก�อนท่ีจะลงมติ
นั้นตามข0อ76แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547 แก0ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 กําหนดให0ก�อนการลงมติทุกครั้งให0ประธานสภาท0องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท0องถ่ินอยู�
ในท่ีประชุมครบจํานวนเป@นองค-ประชุมหรือไม�  ดังนั้น ขอให0เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง
ตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงครบจํานวนเป@นองค-ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
       เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุม
ทุกท�าน  มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุม  ครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุม กระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ขอโปรดยกมือข้ึนครับ   

มติท่ีประชุม    
    เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี2/2562 
เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 โดยมีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง                       
งดออกเสียง 1 เสียง  คือ ประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง     
               
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู�ถาม 
นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         การยื่นกระทู0ถามต0องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน 
พ.ศ.2547 ข0อ 92 และข0อ 94 โดยเคร�งครัด ในวันนี้ไม�มีผู0ยื่นกระทู0ถามแต�อย�างใดดังนั้น จึงผ�านระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม� 
ระเ บียบวาระท่ี 4.1 การเสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ งานของผู0บริหารองค-การบริหารส�วนตําบล                                          
บ0านดง ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒   

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 คณะผู0บริหารได0แก�นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0เสนอ ญัตติ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของผู0บริหารองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอเชิญนายกองค-การบริหารส�วนตําบล    
บ0านดง ครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุม 
ทุกท�าน กระผม นายศุกร-  ไทยธนสุกานต-  นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงขอเสนอญัตติการเสนอรายงานผล 
การปฏิบัติงานของผู0บริหารองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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         ตลอดระยะเวลา 1 ปH ท่ีผ�านมา คือในปHงบประมาณ พ.ศ.2562 กระผมและคณะผู0บริหารได0มุ�งเน0นการแก0ไข
ป�ญหาความเดือดร0อน เพ่ือให0พ่ีน0องประชาชนได0รับประโยชน- และความพึงพอใจสูงสุด ตามท่ีได0มุ�งหวังเอาไว0ภายใต0
ข0อจํากัดหลายประการ ซ่ึงกระผมและคณะได0เข0ามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเป@นท่ีน�าพอใจในระดับหนึ่ง               
โดยในการแก0ไขป�ญหาเราจะมุ�งเน0นผู0คนส�วนใหญ�ให0ได0รับประโยชน-มากท่ีสุด ในโอกาสนี้กระผมขอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายท่ีได0แถลงต�อองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ดังรายละเอียดเอกสารท่ีได0แจกจ�ายให0สมาชิก
สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ทุกท�าน เรียบร0อยแล0ว ท�านประธานองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง และ
สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท่ีเคารพทุกท�าน การปฏิบัติหน0าท่ีในฐานะนายกองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง บางครั้งก็มีป�ญหาอุปสรรค ท้ังในเรื่องงบประมาณท่ีไม�สามารถจัดสรรให0กับโครงการแก0ไขป�ญหาความเดือดร0อน
ให0กับพ่ีน0องประชาชนได0อย�างท่ัวถึง  ป�ญหาในแง�ของระเบียบกฎหมายท่ีไม�เอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงาน แต�อย�างไรก็
ตามด0วยความเชื่อม่ัน ศรัทธา และกําลังแรงใจจากพ่ีน0องประชาชนตลอดจนความสามัคคีร�วมมือร�วมใจของพนักงาน 
ลูกจ0าง ขององค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  และความเป@นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู0บริหารองค-การบริหารส�วน
ตําบลบ0านดง กระผมและคณะผู0บริหารพร0อมท่ีจะทํางานให0หนักข้ึนอย�างมุ�งม่ัน และทุ�มเทเพ่ือความสุขของพ่ีน0อง
ประชาชนชาวตําบลบ0านดง และสร0างองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ให0เป@นตําบลน�าอยู�อย�างยั่งยืนตลอดไป   
ขอบคุณครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       ตามท่ีท�านนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0รายงานผลการปฏิบัติงานของผู0บริหารองค-การบริหารส�วน 

ตําบลบ0านดง ประจําปHงบประมาณ  ๒๕๖๒ ไปแล0วนั้น มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดมีข0อ 
สงสัยจะสอบถามหรือไม� ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม  ไม�มีผู0ใดซักถาม 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เสนอ หรือสอบถาม และ ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุม 
กระผมขอมติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู0บริหารองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ประจําปH 
งบประมาณ ๒๕๖๒ ขอโปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม    
          เห็นชอบและรับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู0บริหารองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ประจําปH
งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ยกมือ เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง                   
1 เสียง คือ ประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  

ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประจําป%งบประมาณ ๒๕62    
นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 คณะผู0บริหารได0แก�นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0เสนอ ญัตติการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน ประจําปHงบประมาณ ๒๕62 ขอเชิญนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุม 
ทุกท�าน กระผม นายศุกร-  ไทยธนสุกานต-  นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงขอเสนอญัตติการรายงานผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน ประจําปHงบประมาณ ๒๕62  
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        การจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน เป@นบทบาทและอํานาจหน0าท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององค-กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 
ในการขับเคลื่อนให0เกิดการพัฒนาในด0านต�างๆ ตามอํานาจหน0าท่ี ท้ังด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน ด0านงานส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด0านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร0อย ด0านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน
พาณิชย กรรม และการท�องเท่ียว ด0านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล0อม และด0าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป�ญญาท0องถ่ิน ท้ังนี้เป@นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค-การบริหาร
ส�วนตําบล  พ.ศ. ๒537 และแก0ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน0าท่ีขององค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ต0องเป@นไปเพ่ือประโยชน-สุขของประชาชนโดยใช0วิธีการบริหารกิจการบ0านเมืองท่ีดี และให0คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ0าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปBดเผยข0อมูลข�าวสาร ท้ังนี้ ให0เป@นไปตามกฎหมายระเบียบ ข0อบังคับว�าด0วยการนั้นและหลักเกณฑ-
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด” แม0ว�าองค-กรปกครองส�วนท0องถ่ินจะมีอํานาจหน0าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต�องค-กร
ปกครองส�วนท0องถ่ินส�วนใหญ�ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ- เพ่ือให0การ
ดําเนินงานขององค-กรเป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร�งใส และเกิดประโยชน-สูงสุดแก�ท0องถ่ินของ
ตน การจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน จึงเป@นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให0องค-กรปกครองส�วนท0องถ่ินสามารถ
ดําเนินงานได0ตามเปXาหมายท่ีวางไว0   
           การติดตามและประเมินผลแผนเป@นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค-กร
ปกครองส�วนท0องถ่ินว�าดําเนินการได0ตามเปXาหมายท่ีกําหนดไว0หรือไม� ทําให0ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได0อย�าง
เป@นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต�างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค-กรบุคลากร สภาพพ้ืนท่ี
และผู0มีส�วนเก่ียวข0องเพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงแผนงานให0เกิดความสอดคล0องกับสภาพแวดล0อมในสังคมภายใต0ความ
ต0องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู�การวางแผนการพัฒนาในปHต�อๆ ไป พร0อมการปรับปรุงและเร�งรีบ
ดําเนินการสิ่งเหล�านี้จะถูกค0นพบเพ่ือให0เกิดการพัฒนาท0องถ่ิน โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส�งผลให0เกิด
กระบวนการพัฒนาท0องถ่ินอย�างเข0มแข็งและมีความยั่งยืน เป@นไปตามเปXาประสงค-ท่ีต้ังไว0ได0อย�างดียิ่ง กระผมและคณะ
ผู0บริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน ประจําปHงบประมาณ ๒๕62 ตามรายละเอียด
เอกสารท่ีได0แจกจ�ายให0สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ทุกท�าน เรียบร0อยแล0ว และตามนักวิเคราะห-ได0
สรุปนําเสนอมาให0สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ทุกท�าน แล0ว   

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีท�านนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  ได0รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน 

ประจําปHงบประมาณ ๒๕62 ไปแล0วนั้น มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  ท�านใดมีข0อสงสัยจะสอบถาม
หรือไม� ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม  ไม�มีผู0ใดซักถาม 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ในเม่ือไม�มีผู0ใดซักถาม ก�อนท่ีจะลงมติ ในญัตตินี้ กระผมขอเชิญเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง
ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข0องกับญัตตินี้ ครับ ขอเชิญครับ 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร0อยเอกชัยทัศน-  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหาร
ส�วนตําบลบ0านดง ขอชี้แจงข0อระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข0องกับวาระนี้ คือการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท0องถ่ิน ประจําปHงบประมาณ ๒๕62 ดังนี้  
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         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค-กรปกครองส�วนท0องถ่ินพ.ศ. 2548 และ
แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข0อ 30 (๕) ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท0องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน พร0อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนทราบในท่ี
เปBดเผยภายในสิบห0าวันนับแต�วันท่ีผู0บริหารท0องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล�าวและต0องปBดประกาศไว0
เป@นระยะเวลาไม�น0อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน0อยปHละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมคมของทุกปH 
       จึงนําเรียนท่ีประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงเพ่ือโปรดทราบ ครับ  

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ขอขอบคุณท�านเลขานุการสภาองค -การบร ิห ารส �ว น ตําบลบ 0านดง ท่ีได0ชี้ แจงระเ บียบ/กฎหมาย                  
ให0สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงได0รับทราบ มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท�านใดเสนอ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม� เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เสนอ หรือสอบถาม และขณะนี้มีสมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง จํานวน 14 ท�าน ครบองค-
ประชุมกระผมขอมติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ินประจําปHงบประมาณ 
๒๕62 ขอโปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม    
          เห็นชอบและรับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ินประจําปHงบประมาณ ๒๕62   
โดยมีสมาชิกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ยกมือ เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  

ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑/2562  
นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท0องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑/2562  
 คณะผู0บริหารได0แก�นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0เสนอ ญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท0องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑/2562 ขอเชิญนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง
ผู0ทรงเกียรติทุกท�านกระผม นายศุกร-  ไทยธนสุกานต- นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท0องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑/2562 สืบเนื่องกระทรวงมหาดไทย ได0มีหนังสือ
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท.0229/7367 ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการปฎิบัติงานของชุดปฎิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติโดยได0กําหนดให0องค-กรปกครองส�วนท0องถ่ินทุกแห�ง ดําเนินการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให0
แล0วเสร็จโดยเร็วและให0ศูนย-อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแจ0งให0องค-การบริหารส�วนตําบลและเทศบาลตําบล
แต�งต้ังชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติท่ีผ�านการฝbกอบรมแล0วเป@นเจ0าหน0าท่ีช�วยเหลือการปฎิบัติงานในการปXองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ดังนั้นเพ่ือให0ถูกต0องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน  จึงความจําเป@นจะต0องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท0องถ่ิน (พ.ศ.2561 
- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑/2562 โดยขอเพ่ิม โครงการฝbกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ซ่ึงโครงการ
ดังกล�าวเป@นนโยบายท่ีเก่ียวกับโครงการ พระราชดําริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให0เป@น
อํานาจของผู0บริหารท0องถ่ิน สําหรับกรณีขององค-การบริหารส�วนตําบลให0ผู0บริหารท0องถ่ิน เสนอร�างแผนพัฒนาท0องถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงต�อสภาองค-การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให0ความเห็นชอบก�อน 
จึงเรียนมาเพ่ือให0สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
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นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ตามท่ีท�านนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  ได0เสนอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท0องถ่ิน (พ.ศ.2561 
- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑/2562ไปแล0วนั้น มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดมีข0อสงสัยจะ
สอบถามหรือไม� ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม  ไม�มีผู0ใดซักถาม 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         ในเม่ือไม�มีผู0ใดซักถาม ก�อนท่ีจะลงมติ ในญัตตินี้ กระผมขอเชิญเลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบล            
บ0านดงชี้แจงระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข0องกับญัตตินี้ ครับ ขอเชิญครับ 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง     
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน กระผม ว�าท่ีร0อยเอกชัยทัศน-  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหาร
ส�วนตําบลบ0านดง ขอชี้แจงข0อระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข0องกับวาระนี้ คือการขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท0องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑/2562 ดังนี้  
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค-กรปกครองส�วนท0องถ่ินพ.ศ. 2548 และ
แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข0อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท0องถ่ินท่ีเก่ียวกับ
โครงการ พระราชดําริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให0เป@นอํานาจของผู0บริหารท0องถ่ิน 
สําหรับกรณีขององค-การบริหารส�วนตําบลให0ผู0บริหารท0องถ่ิน เสนอร�างแผนพัฒนาท0องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลง
ต�อสภาองค-การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให0ความเห็นชอบก�อน และเม่ือแผนพัฒนาท0องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ได0รับความเห็นชอบแล0ว ให0ปBดประกาศให0ประชาชนทราบโดยเปBดเผยไม�น0อยกว�าสามสิบวัน นับแต�วันท่ีได0รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท0องถ่ินดังกล�าว จึงนําเรียนท่ีประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดงเพ่ือโปรดทราบ ครับ  

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ขอขอบคุณท�านเลขานุการสภาองค-การบร ิหารส �วนตําบลบ0านดง ท่ีได0ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย ให0                    
สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงได0รับทราบ มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท�านใดเสนอเพ่ิมเติม
อีกหรือไม� เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เสนอ หรือสอบถาม และ ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุม
กระผมขอมติท่ีประชุมขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท0องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑/2562 ขอโปรด     
ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม    
         เห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท0องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑/2562 โดยมีสมาชิกองค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง ยกมือ เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง  
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ระเบียบวาระท่ี  4.4  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป% ๒๕63 เพ่ือไปตั้งจ�ายเปEนรายการใหม�ใน
หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ ส่ิงก�อสร�าง 
นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเป@นรายการใหม�ในหมวดค�า
ครุภัณฑ-ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง ขอเชิญท�านนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�  นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบล               
บ0านดงผู0ทรงเกียรติทุกท�านกระผม นายศุกร-  ไทยธนสุกานต-  นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเป@นรายการใหม� ดังนี้    
                                                        สํานักปลัด   
โอนตั้งใหม� แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปXองกันภัยฝZายพลเรือน และระงับอัคคีภัย งบลงทุน                  
หมวดค�าครุภัณฑ- จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
1. ค�าจัดซ้ือเตียงเคล่ือนย�ายผู�ปHวยฉุกเฉิน-ประจํารถพยาบาล (สเตชเชอร�) จํานวน 1 ชุด  ราคา 38,000.- บาท  
คุณสมบัติท่ัวไป   
- โครงรถส�วนใหญ�ทําจากสแตนเลส ปลอดสนิม 
- สามารถปรับในท�านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ตํ่าได0 
- ขนาดตัวรถในขณะใช0งานต้ังข้ึน ด0านยาวไม�น0อยกว�า 190 cm x ด0านกว0างไม�น0อยกว�า 50 cm x ด0านสูงไม�น0อยกว�า 60 cm 
- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ ด0านยาวไม�น0อยกว�า 190 cm x ด0านกว0างไม�น0อยกว�า 50 cm x ด0านสูงไม�น0อยกว�า 20 cm 
- ขนาดปรับความสูงเป@นเก0าอ้ีไม�น0อยกว�า 130 cm 
- เบาะนอนรถเข็นผู0ปZวยหนา ทําด0วยฟองน้ํา 
- ขารถเข็นผู0ปZวย ใส�ลูกล0ออย�างดี แบบหมุน 2 ล0อ ไม�หมุน 2 ล0อ 
- สามารถพับขาเพ่ือนําข้ึนท0ายรถ (Ambulance) ได0สะดวก 
- มีราวก้ันเตียง 2 ข0าง และเข็มขัดรัดผู0ปZวย 2 เส0น ปXองกันผู0ปZวยตกเตียง 
- เป@นรถเข็นรับ-ส�ง ผู0ปZวย ในรถพยาบาล (Ambulance) 
- ปรับในส�วนหัวได0ถึง 65 องศา 
- รับน้ําหนักได0ไม�น0อยกว�า 150 กิโลกรัม 
2.  ค�าจัดซ้ือชุดเปลบอร�ดเคล่ือนย�ายผู�บาดเจ็บ พร�อมอุปกรณ�  
จํานวน 1 ชุด  ราคา 12,000.-  บาท 
คุณสมบัติท่ัวไป 
- แผ�นกระดานเคลื่อนย0ายผู0ปZวย พร0อมหมอนประคองศีรษะและเข็มขัดรัดศีรษะ 
- ผลิตจากพลาสติกข้ึนรูปชิ้นเดียว 
- ขนาดเปลบอร-ด ไม�น0อยกว�า 184 x 45 x 6 cm  
- รับน้ําหนักได0ไม�น0อยกว�า 150 กิโลกรัม 
- เข็มขัดรัดผู0ปZวย 3 เส0น 
3. เครื่องดูดเสมหะไฟฟMาพกพา (Suction) พร�อมชุดอุปกรณ� จํานวน 1 ชุด ราคา 3,500.- บาท 
คุณสมบัติท่ัวไป 
- ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน ทําความสะอาดง�าย 
- ขนาด 280 x 196 x 285 มม., น้ําหนัก 4.4 กก. 
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- ขวดบรรจุของเหลว ปริมาตร 1,000 มล. 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
- ป�mมสุญญากาศ ทํางานด0วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง�าย ไม�ต0องใส�สารหล�อลื่น และมีระบบปXองกันการปนเปnoอนของ
แบคทีเรีย 
- มีอุปกรณ-ปXองกันการล0นของของเหลว เข0าสู�ตัวป�mม 
- แรงดูดสูงสุด ไม�ต่ํากว�า 0.075 MPa. 
- สามารถปรับแรงดูดได0 0.02 MPa – สูงสุด 
- อัตราการดูดสูงสุด ไม�ต่ํากว�า 18 ลิตร/นาที 
- เสียงดังไม�เกิน 65 เดซิเบล เอ 
- กําลังไฟเข0า 90 VA 
- ใช0ไฟกระแสสลับ AC 220V, 50 Hz, 1.5 A 

โอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าใช0สอย รายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ รายจ�ายเพ่ือให0
ได0มาซ่ึงบริการ จํานวน 25,000.- บาท  รวมโอนตั้งใหม�และโอนเพ่ิม 82,031.-  บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบครุภัณฑ- หมวดค�าครุภัณฑ- ค�าจัดซ้ือเครื่องพ�นสะพายหลัง ชนิด
ละอองฝอยละเอียด จํานวน 2 เครื่อง ต้ังไว0 150,000.- บาท โอนลด จํานวน 1 เครื่อง ราคา 75,000.- บาท 
โอนลด  แผนงานงบกลาง งบกลาง สํารองจ�าย ต้ังไว0 481,658.- บาท โอนลด จํานวน 3,500.- บาท  รวมโอนลด
ท้ังส้ิน 78,500.- บาท 

กองช�าง   
โอนตั้งใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน งบลงทุน ค�าครุภัณฑ- ครุภัณฑ-
คอมพิวเตอร- เครื่องคอมพิวเตอร-สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภาพขนาดไม�น0อยกว�า 19 นิ้ว)                       
ราคา 30,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น0อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน�วย มีหน�วยความจํา 
แบบ Cache Memory ขนาดไม�น0อยกว�า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น0อยกว�า 3.2GHz 
- มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
1) เป@นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB หรือ 
2) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB หรือ 
3) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB 
- มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น0อยกว�า 8 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข0อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 240 GB จํานวน 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า จํานวน 
ไม�น0อยกว�า 1 ช�อง จํานวน 1  เครื่อง  รวมเปEนเงิน  30,000.- บาท 

โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน              
ต้ังไว0 1,543,000.- บาท โอนลด จํานวน 30,000.- บาท 
         จึงเรียนมาเพ่ือให0สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
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นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ขอบคุณท�านนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีได0นําเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเป@นรายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ-ท่ีดินและสิ่งก�อสร0างและ
ก�อนท่ีท�านสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง จะอภิปรายผมขอให0เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบล   
บ0านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาญัตติดังกล�าว ขอเชิญครับ  

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเ กียรติและผู0 เข0ารับการประชุมทุกท�าน กระผม                 
ว�าท่ีร0อยเอกชัยทัศน-  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ขอชี้แจงข0อระเบียบ/กฎหมายท่ี
เก่ียวข0องกับวาระนี้ ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยวิธีการงบประมาณขององค-กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 
พ.ศ.2541 แก0ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒และฉบับท่ี๓ พ.ศ.2543 ข0อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ- 
ท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง ท่ีทําให0ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปจ�ายรายการใหม� ให0เป@นอํานาจอนุมัติของสภา
ท0องถ่ิน จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงเพ่ือโปรดทราบครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ตามท่ีเลขานุการสภาสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ได0ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล0ว ขอเชิญสมาชิก
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง พิจารณา หรือผู0ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได0โปรดเสนอความเห็นหรือ
ซักถาม ได0 ครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เสนอหรือสอบถามแล0ว ก�อนท่ีจะลงมตินั้นตามข0อ76แห�ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547 แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.2554 
กําหนดให0ก�อนการลงมติทุกครั้งให0ประธานสภาท0องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท0องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวน
เป@นองค-ประชุมหรือไม� ดังนั้นขอให0เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงครบจํานวนเป@นองค-ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุม
ทุกท�าน  มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุม  ครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุม กระผมขอมติท่ีประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงว�าสมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดเห็นชอบ อนุมัติให0โอนงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�าย
เป@นรายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ- ท่ีดิน และสิ่งก�อสร0าง ดังนี้    
                                                        สํานักปลัด   
โอนตั้งใหม� แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปXองกันภัยฝZายพลเรือน และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค�า
ครุภัณฑ- จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
1. ค�าจัดซ้ือเตียงเคล่ือนย�ายผู�ปHวยฉุกเฉิน-ประจํารถพยาบาล (สเตชเชอร�) จํานวน 1 ชุด  ราคา 38,000.- บาท  
คุณสมบัติท่ัวไป   
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- โครงรถส�วนใหญ�ทําจากสแตนเลส ปลอดสนิม 
- สามารถปรับในท�านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ตํ่าได0 
- ขนาดตัวรถในขณะใช0งานต้ังข้ึน ด0านยาวไม�น0อยกว�า 190 cm x ด0านกว0างไม�น0อยกว�า 50 cm x ด0านสูงไม�น0อยกว�า 60 cm 
- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ ด0านยาวไม�น0อยกว�า 190 cm x ด0านกว0างไม�น0อยกว�า 50 cm x ด0านสูงไม�น0อยกว�า 20 cm 
- ขนาดปรับความสูงเป@นเก0าอ้ีไม�น0อยกว�า 130 cm 
- เบาะนอนรถเข็นผู0ปZวยหนา ทําด0วยฟองน้ํา 
- ขารถเข็นผู0ปZวย ใส�ลูกล0ออย�างดี แบบหมุน 2 ล0อ ไม�หมุน 2 ล0อ 
- สามารถพับขาเพ่ือนําข้ึนท0ายรถ (Ambulance) ได0สะดวก 
- มีราวก้ันเตียง 2 ข0าง และเข็มขัดรัดผู0ปZวย 2 เส0น ปXองกันผู0ปZวยตกเตียง 
- เป@นรถเข็นรับ-ส�ง ผู0ปZวย ในรถพยาบาล (Ambulance) 
- ปรับในส�วนหัวได0ถึง 65 องศา 
- รับน้ําหนักได0ไม�น0อยกว�า 150 กิโลกรัม 
2.  ค�าจัดซ้ือชุดเปลบอร�ดเคล่ือนย�ายผู�บาดเจ็บ พร�อมอุปกรณ�  
จํานวน 1 ชุด  ราคา 12,000.-  บาท 
คุณสมบัติท่ัวไป 
- แผ�นกระดานเคลื่อนย0ายผู0ปZวย พร0อมหมอนประคองศีรษะและเข็มขัดรัดศีรษะ 
- ผลิตจากพลาสติกข้ึนรูปชิ้นเดียว 
- ขนาดเปลบอร-ด ไม�น0อยกว�า 184 x 45 x 6 cm  
- รับน้ําหนักได0ไม�น0อยกว�า 150 กิโลกรัม 
- เข็มขัดรัดผู0ปZวย 3 เส0น 
3. เครื่องดูดเสมหะไฟฟMาพกพา (Suction) พร�อมชุดอุปกรณ� จํานวน 1 ชุด ราคา 3,500.- บาท 
คุณสมบัติท่ัวไป 
- ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน ทําความสะอาดง�าย 
- ขนาด 280 x 196 x 285 มม., น้ําหนัก 4.4 กก. 
- ขวดบรรจุของเหลว ปริมาตร 1,000 มล. 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
- ป�mมสุญญากาศ ทํางานด0วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง�าย ไม�ต0องใส�สารหล�อลื่น และมีระบบปXองกันการปนเปnoอนของ
แบคทีเรีย 
- มีอุปกรณ-ปXองกันการล0นของของเหลว เข0าสู�ตัวป�mม 
- แรงดูดสูงสุด ไม�ต่ํากว�า 0.075 MPa. 
- สามารถปรับแรงดูดได0 0.02 MPa – สูงสุด 
- อัตราการดูดสูงสุด ไม�ต่ํากว�า 18 ลิตร/นาที 
- เสียงดังไม�เกิน 65 เดซิเบล เอ 
- กําลังไฟเข0า 90 VA 
- ใช0ไฟกระแสสลับ AC 220V, 50 Hz, 1.5 A 
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โอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าใช0สอย รายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ รายจ�ายเพ่ือให0
ได0มาซ่ึงบริการ  จํานวน 25,000.- บาท รวมโอนตั้งใหม�และโอนเพ่ิม  75,000.-  บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบครุภัณฑ- หมวดค�าครุภัณฑ- ค�าจัดซ้ือเครื่องพ�นสะพายหลัง  
ชนิดละอองฝอยละเอียด จํานวน 2 เครื่อง ต้ังไว0 150,000.- บาท โอนลด จํานวน 1 เครื่อง ราคา 75,000.- บาท 
โอนลด  แผนงานงบกลาง งบกลาง สํารองจ�าย ต้ังไว0 481,658.- บาท โอนลด จํานวน 3,500.- บาท รวมโอนลด
ท้ังส้ิน 78,500.- บาท 

กองช�าง   
โอนตั้งใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน งบลงทุน ค�าครุภัณฑ- ครุภัณฑ-
คอมพิวเตอร- เครื่องคอมพิวเตอร-สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภาพขนาดไม�น0อยกว�า 19 นิ้ว)                      
ราคา 30,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น0อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน�วย มีหน�วยความจํา 
แบบ Cache Memory ขนาดไม�น0อยกว�า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น0อยกว�า 3.2GHz 
- มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
1) เป@นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB หรือ 
2) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB หรือ 
3) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB 
- มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น0อยกว�า 8 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข0อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 240 GB จํานวน 1 หน�วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า จํานวน 
ไม�น0อยกว�า 1 ช�อง จํานวน 1  เครื่อง  รวมเปEนเงิน  30,000.- บาท 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน                
ต้ังไว0 1,543,000.- บาท  โอนลด จํานวน 30,000.- บาท 
ขอโปรดยกมือข้ึนครับ   

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

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เป@นอันว�าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให0อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปH ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเป@นรายการ
ใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ-ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง  ดังนี้    
                                                        สํานักปลัด   
โอนตั้งใหม� แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปXองกันภัยฝZายพลเรือน และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค�า
ครุภัณฑ- จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
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1. ค�าจัดซ้ือเตียงเคล่ือนย�ายผู�ปHวยฉุกเฉิน-ประจํารถพยาบาล (สเตชเชอร�) จํานวน 1 ชุด  ราคา 38,000.- บาท  
คุณสมบัติท่ัวไป   
- โครงรถส�วนใหญ�ทําจากสแตนเลส ปลอดสนิม 
- สามารถปรับในท�านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ตํ่าได0 
- ขนาดตัวรถในขณะใช0งานต้ังข้ึน ด0านยาวไม�น0อยกว�า 190 cm x ด0านกว0างไม�น0อยกว�า 50 cm x ด0านสูงไม�น0อยกว�า 60 cm 
- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ ด0านยาวไม�น0อยกว�า 190 cm x ด0านกว0างไม�น0อยกว�า 50 cm x ด0านสูงไม�น0อยกว�า 20 cm 
- ขนาดปรับความสูงเป@นเก0าอ้ีไม�น0อยกว�า 130 cm 
- เบาะนอนรถเข็นผู0ปZวยหนา ทําด0วยฟองน้ํา 
- ขารถเข็นผู0ปZวย ใส�ลูกล0ออย�างดี แบบหมุน 2 ล0อ ไม�หมุน 2 ล0อ 
- สามารถพับขาเพ่ือนําข้ึนท0ายรถ (Ambulance) ได0สะดวก 
- มีราวก้ันเตียง 2 ข0าง และเข็มขัดรัดผู0ปZวย 2 เส0น ปXองกันผู0ปZวยตกเตียง 
- เป@นรถเข็นรับ-ส�ง ผู0ปZวย ในรถพยาบาล (Ambulance) 
- ปรับในส�วนหัวได0ถึง 65 องศา 
- รับน้ําหนักได0ไม�น0อยกว�า 150 กิโลกรัม 
2.  ค�าจัดซ้ือชุดเปลบอร�ดเคล่ือนย�ายผู�บาดเจ็บ พร�อมอุปกรณ�  
จํานวน 1 ชุด  ราคา 12,000.-  บาท 
คุณสมบัติท่ัวไป 
- แผ�นกระดานเคลื่อนย0ายผู0ปZวย พร0อมหมอนประคองศีรษะและเข็มขัดรัดศีรษะ 
- ผลิตจากพลาสติกข้ึนรูปชิ้นเดียว 
- ขนาดเปลบอร-ด ไม�น0อยกว�า 184 x 45 x 6 cm  
- รับน้ําหนักได0ไม�น0อยกว�า 150 กิโลกรัม 
- เข็มขัดรัดผู0ปZวย 3 เส0น 
3. เครื่องดูดเสมหะไฟฟMาพกพา (Suction) พร�อมชุดอุปกรณ� จํานวน 1 ชุด ราคา 3,500.- บาท 
คุณสมบัติท่ัวไป 
- ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน ทําความสะอาดง�าย 
- ขนาด 280 x 196 x 285 มม., น้ําหนัก 4.4 กก. 
- ขวดบรรจุของเหลว ปริมาตร 1,000 มล. 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
- ป�mมสุญญากาศ ทํางานด0วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง�าย ไม�ต0องใส�สารหล�อลื่น และมีระบบปXองกันการปนเปnoอนของ
แบคทีเรีย 
- มีอุปกรณ-ปXองกันการล0นของของเหลว เข0าสู�ตัวป�mม 
- แรงดูดสูงสุด ไม�ต่ํากว�า 0.075 MPa. 
- สามารถปรับแรงดูดได0 0.02 MPa – สูงสุด 
- อัตราการดูดสูงสุด ไม�ต่ํากว�า 18 ลิตร/นาที 
- เสียงดังไม�เกิน 65 เดซิเบล เอ 
- กําลังไฟเข0า 90 VA 
- ใช0ไฟกระแสสลับ AC 220V, 50 Hz, 1.5 A 
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โอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค�าใช0สอย รายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ รายจ�ายเพ่ือให0
ได0มาซ่ึงบริการ จํานวน 25,000.- บาท  รวมโอนตั้งใหม�และโอนเพ่ิม  75,000.-  บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบครุภัณฑ- หมวดค�าครุภัณฑ- ค�าจัดซ้ือเครื่องพ�นสะพายหลัง ชนิด
ละอองฝอยละเอียด จํานวน 2 เครื่อง ต้ังไว0 150,000.- บาท โอนลด จํานวน 1 เครื่อง ราคา 75,000.- บาท 
โอนลด  แผนงานงบกลาง งบกลาง สํารองจ�าย ต้ังไว0 481,658.- บาท โอนลด จํานวน 3,500.- บาท รวมโอนลด
ท้ังส้ิน 78,500.- บาท 

กองช�าง   
โอนตั้งใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน งบลงทุน ค�าครุภัณฑ-               
ครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- เครื่องคอมพิวเตอร-สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภาพขนาดไม�น0อยกว�า 19 นิ้ว)  
ราคา 30,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น0อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน�วย มีหน�วยความจํา 
แบบ Cache Memory ขนาดไม�น0อยกว�า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น0อยกว�า 3.2GHz 
- มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
1) เป@นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB หรือ 
2) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB หรือ 
3) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม�น0อยกว�า 2 GB 
- มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น0อยกว�า 8 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข0อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 240 GB จํานวน 1 หน�วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า จํานวน 
ไม�น0อยกว�า 1 ช�อง 

จํานวน 1  เครื่อง  รวมเปEนเงิน  30,000.- บาท 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน                
ต้ังไว0 1,543,000.- บาท  โอนลด จํานวน 30,000.- บาท 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ระเบียบวาระท่ี  4.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต- หมายเลขครุภัณฑ- 001-48-0004 (หมายเลข
ทะเบียน บบ 4988) ลําปาง ขอเชิญนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงชี้แจง ครับ       

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
   เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0าร�วมการ
ประชุมทุกท�าน  ด0วยองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงมีความจําเป@นจะต0องเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต- หมายเลข
ครุภัณฑ- 001-48-0004 (หมายเลขทะเบียน บบ 4988) ซ่ึงเป@นรถท่ีใช0ในกิจกรรมการกู0ชีพกู0ภัย แต�เนื่องจากป�จจุบัน 
รถยนต-ส�วนกลางหมายเลขครุภัณฑ- 001-48-0004 (หมายเลขทะเบียน บบ 4988) นั้นเป@นรถบรรทุกแบบปBกอัพ
และได0ดําเนินการบรรทุกตู0หลังคาไฟเบอร-กล�าสทรงคอนเทนเนอร- ทําให0รถต0องบรรทุกน้ําหนักมาก จึงเป@นผลให0จะต0อง
ทําการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต- โดยการเสริมแหนบท้ังสองข0างของรถยนต-ให0สามารถรับน้ําหนักบรรทุกได0เพ่ิมมากข้ึน 
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เพ่ือให0ตอบสนองต�อการปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีตําบลบ0านดง ตามหลักเกณฑ-และมาตรฐานอุปกรณ-การบริการการแพทย-
ฉุกเฉิน ต�อไป 
         จึงเรียนมาเพ่ือให0สมาชิกสภา อบต.บ0านดง พิจารณาครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณนายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีได0เสนอญัตติในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต-
หมายเลขครุภัณฑ- 001-48-0004 (หมายเลขทะเบียน บบ 4988) โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต- โดยการเสริม
แหนบท้ังสองข0างของรถยนต-  มีสมาชิกสภา อบต.บ0านดง ท�านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม� ขอเชิญครับ    

ท่ีประชุม                 ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง เสนอหรือสอบถามแล0ว ก�อนท่ีจะลงมตินั้นตามข0อ76แห�ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547 แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.2554 
กําหนดให0ก�อนการลงมติทุกครั้งให0ประธานสภาท0องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท0องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวน
เป@นองค-ประชุมหรือไม� ดังนั้นขอให0เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงครบจํานวนเป@นองค-ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุม
ทุกท�าน  มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุม  ครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง อยู�ในห0องประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบล

บ0านดง จํานวน 14 ท�าน ครบองค-ประชุม กระผมขอมติท่ีประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงว�าสมาชิก
สภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ท�านใดเห็นชอบอนุมัติให0เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต-หมายเลขครุภัณฑ- 001-
48-0004 (หมายเลขทะเบียน บบ 4988) โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต- โดยการเสริมแหนบท้ังสองข0างของ
รถยนต-  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม   

- เห็นชอบ/รับรอง   จํานวน     13     เสียง 
              - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน     -   เสียง 
              - งดออกเสียง      จํานวน     1     เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต.) 
นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เป@นอันว�าสภา อบต.บ0านดง มีมติเห็นชอบ ให0เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต-หมายเลขครุภัณฑ- 001-48-0004 
อนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต-หมายเลขครุภัณฑ- 001-48-0004 (หมายเลขทะเบียน บบ 4988) โดยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต- โดยการเสริมแหนบท้ังสองข0างของรถยนต-  โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ              
13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา อบต.     
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู0บริหารท�านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆท่ีจะนําเสนอต�อท่ีประชุมสภา องค-การ
บริหารส�วนตําบลบ0านดง ขอเชิญครับ  

นางกันยา  กันเอ�ย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง หมู�ท่ี 8  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางกันยา  กันเอ0ย สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง             
หมู�ท่ี 8 ขอฝากทางฝZายบริหารไฟสาธารณะปากทางเข0าหมู�บ0านหัวฝาย แสงสว�างไม�เพียงพอ ขอเพ่ิมแสงสว�างให0
เพียงพอ  

นายทองคํา  วงค�แก�วมูล  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 8  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายทองคํา  วงค-แก0วมูล สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง หมู�ท่ี 8 งบประมาณหมู�บ0านละ 1 ล0านบาท ผมอยากเสนอให0สร0างโรงพยาบาลประจําตําบล 

นายณัฐนนท�  ลาภมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 6  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายณัฐนนท-  ลาภมา สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
หมู�ท่ี 6 โครงการไฟก่ิงบ0านแม�ส0าน หมู�ท่ี 6 ยังไม�มีช�างออกไปสํารวจพ้ืนท่ี ต้ังงบประมาณ 3 แสน แต�ทําไมยอดจ�ายแสน
กว�าบาท 

นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 3  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง หมู�ท่ี 3 การแต�งต้ังรองนายกฯ เพ่ือทดแทนรองนายกฯ ท่ีเสียชีวิตไป จะมีการแต�งต้ังหรือไม�  

นายประกอบ  อินป7ญญา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 4  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายประกอบ  อินป�ญญา สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบล
บ0านดง หมู�ท่ี 4 ขอสอบถามเรื่องเข่ือนห0วยบ�าต0อง ได0มอบให0ทาง อบต.บ0านดง หรือหน�วยงานไหนรับผิดชอบ อยากให0มี
การแก0ไขเรื่องดินสไลด-ของเข่ือนด0วยครับ 

นายสมหมาย  เปEงขวัญ ผู�อํานวยการกองช�าง  
       เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบล           
บ0านดง ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน กระผม นายสมหมาย  เป@งขวัญ ผู0อํานวยการกองช�าง ขอตอบ             
ข0อสอบถาม กรณีไฟก่ิง บ0านแม�ส0าน หมู�ท่ี 6 ได0ทําสัญญากับ กฟภ. ชําระไปแล0ว 50% ตอนนี้ชําระไปแล0ว 1 งวด 
กฟภ.ต0องดําเนินการให0ครบ 100% จึงต0องขอหม0อแปลงไฟฟXาได0 จึงสามารถเบิกจ�ายในส�วนท่ีเหลือได0 
 สําหรับห0วยบ�าต0อง เป@นงบของกองทุนฯ   อบต.บ0านดง เคยแจ0งให0กองทุนฯแล0ว แต�ยังไม�ได0รับการแก0ไขทาง 
อบต. ไม�สามารถดําเนินการได0 เพราะเป@นครุภัณฑ-ของกองทุนฯ 
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 บ�อบาดาล ในพ้ืนท่ีตําบลบ0านดง เป@นชั้นแกนดินเหนียว เป@นชั้นท่ีไม�มีน้ํา ต0องเจาะลึก 100-150 เมตร จะผลิต
น้ําได0 1-1.5 ลบ.ม. ต�อวัน การผลิตน้ําประปาใช0ต0องผลิตได0 5 ลบ.ม. ต�อวัน จึงจะสามารถผลิตน้ําประปาหมู�บ0านได0 
 ต0องมีการขุดสระน้ําหน0าฝายท�าสี เพ่ือกักเก็บน้ําในการเก็บน้ําสํารองในการผลิตน้ําประปาได0 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 มีชาวบ0านถามผมว�า เม่ือไหร�จะได0อพยพ ผมตอบชาวบ0านไม�ได0 ขอฝากท�านนายกฯ ติดตามให0ชาวบ0าน              
ด0วยครับ 

นางกันยา  กันเอ�ย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง หมู�ท่ี 8  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางกันยา  กันเอ0ย สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง             
หมู�ท่ี 8 ขอฝากเรื่อง ผู0รับเหมาท่ีทํางานไม�มีไฟฟXาหรือแนวก้ันเตือนให0ชาวบ0านทราบ 
 - สวนสาธารณะหน0า อบต.อยากให0มีการตัดหญ0า ปรับภูมิทัศน-ให0ดูดี เพราะเป@นท่ีพักรถสัญจรไป-มา 

นางอรพิน  วงศ�หน�อแก�ว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 2  
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
ผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุมทุกท�าน ดิฉัน นางอรพิน  วงศ-หน�อแก0ว สมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบล              
บ0านดง หมู�ท่ี 2 การเสริมเหล็กประตูน้ําทุ�งบ�อแย0 จะสามารถดําเนินการได0ฤดูแล0งนี้ได0หรือไม� 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุม
ทุกท�าน ณ.ป�จจุบันคณะกรรมการการเลือกต้ังได0ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว�าด0วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ิน พ.ศ.2562 โดยเป@นกฎหมายลําดับรองซ่ึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ิน พ.ศ. 2562 โดยเป@นระเบียบฯท่ีกําหนดลําดับข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ิน ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยในช�วงนี้อยู�ระหว�างการส�งไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงจะมีผลบังคับใช0 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซ่ึงมีท้ังหมดจํานวน 231 ข0อ โดยมี
สาระสําคัญคือ คณะกรรมการการเลือกต้ังจะต0องรีบดําเนินการแบ�งเขตเลือกต้ัง ,การสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําองค-กรปกครองส�วนท0องถ่ิน และการดําเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ิน ซ่ึงการจะ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ินประเภทใดก�อน นั้นเป@นอํานาจและหน0าท่ีของคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการการเลือกต้ังเป@นผู0กําหนด ซ่ึงคาดว�าน�าจะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ินในเร็วๆนี้ 
ในปH ๒๕๖๓ จึงขอให0สมาชิกสภา อบต.บ0านดง  และคณะผู0บริหาร ตลอดจนผู0สนใจสมัครรับเลือกต้ังให0 ศึกษา ทําความ
เข0าใจ ในกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข0องกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ิน จึงนําเรียนสมาชิก
สภา อบต.บ0านดง และคณะผู0บริหาร เพ่ือโปรดทราบ ครับ 

- สําหรับเรื่องตัดหญ0าปรับภูมิทัศน-หน0า อบต. จะดําเนินการภายในสัปดาห-นี้ครับ 
 - การเสริมเหล็กประตูน้ําทุ�งบ�อแย0 ผมจะทําหนังสือแจ0งให0 กฟผ.ดําเนินการ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
        เรียนประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู0ทรงเกียรติและผู0เข0ารับการประชุม 
ทุกท�าน กระผม นายศุกร-  ไทยธนสุกานต-  นายกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง การอพยพ กฟผ.มีการหารือ                 
ถ0าหากจ�ายเงินให0กับชาวบ0านก�อน กลัวจะมีป�ญหา ตอนนี้ต0องสร0างสิ่งสาธารณูปโภคจัดพ้ืนท่ีการสร0างบ0านให0เสร็จ
เรียบร0อยก�อน จึงจะสามารถจ�ายเงินทดแทนทรัพย-สินได0 ประมาณ ก.พ.-มี.ค.2563 น�าจะมีความก0าวหน0าเรื่องการ
อพยพ 
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 - การแต�งต้ังรองนายกฯ คนใหม� เพ่ือทดแทนรองนายกฯ ท่ีเสียชีวิตนั้น ผมก็มีความต้ังใจจะแต�งต้ังรองนายกฯ               
มาทดแทน เพ่ือมาช�วยปฏิบัติงาน ประมาณเดือน มกราคม 2563 ครับ 

นายมาย  ป7กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงหรือผู0บริหารท�านใดเสนอเรื่องอ่ืนต�อท่ีประชุมแล0ว      
ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง คณะผู0บริหาร พนักงานส�วนตําบล รวมถึงผู0มีเกียรติ
ทุกท�านท่ีเข0าร�วมประชุมสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดงในครั้งนี้ และได0ให0การสนับสนุน กิจการของสภา
องค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง ด0วยดีตลอดมา ผมหวังเป@นอย�างยิ่งว�าคงได0รับความร�วมมือจากท�านเช�นนี้ตลอดไป 
ผมขอปBดการประชุม 
  
เลิกประชุมเวลา         14.30 น. 
 
       ว�าท่ีร0อยเอก            ผู0บันทึกการประชุม 
                (ชัยทัศน-   ศรีนันชัย) 
                            เลขานุการสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี                              
…………………………………. ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕62 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม ๒๕62 มีเนื้อหาครบถ�วนถูกต�องสมบูรณ� ทุกประการ                                      

จึงลงลายมือช่ือไว�เปEนหลักฐาน  

                               (ลงชื่อ).......................................................ผู0ตรวจรายงานการประชุม  
                             (นางอรพิน วงศ-หน�อแก0ว) 
         สมาชิกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 2/ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู0ตรวจรายงานการประชุม  

      (นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ) 
          สมาชิกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 3/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู0ตรวจรายงานการประชุม  

          (นางกันยา  กันเอ0ย) 
           สมาชิกองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง หมู�ท่ี 8/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         สภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงได� มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านดง  สมัย……………… สมัยท่ี…………… ครัง้ท่ี….… ประจําป%……………….…..  เม่ือวันท่ี ………….………… 

 
            (ลงชื่อ).....................................................ผู0รับรองรายงานการประชุม  

                                      (นายมาย  ป�กราช) 
                                 ประธานสภาองค-การบริหารส�วนตําบลบ0านดง 
 


