
 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   

สมัยสามัญ  สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจําป% ๒๕63 
ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ�  2563 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 นางอรพิน   วงค,หน�อแก/ว ส.อบต.หมู� 2 อรพิน  วงค,หน�อแก/ว  
5 นายประกอบ  อินป�ญญา ส.อบต.หมู� 4 ประกอบ  อินป�ญญา  
6 นายอินจันทร,  อินตา ส.อบต.หมู� 5 อินจันทร,  อินตา  
7 นายถาวร   หลักแหลม ส.อบต.หมู� 5 ถาวร  หลักแหลม   
8 นายสมคิด  ทิศตา ส.อบต.หมู� 6 สมคิด  ทิศตา  
9 นายณัฐนนท,    ลาภมา       ส.อบต.หมู� 6 ณัฐนนท,  ลาภมา        

10 นายเทียนชัย  ทวีสาร ส.อบต.หมู� 7 เทียนชัย  ทวีสาร  
11 นายทองคํา  วงค,แก/วมูล ส.อบต.หมู� 8 ทองคํา  วงค,แก/วมูล  
12 นางกันยา   กันเอ/ย ส.อบต.หมู� 8 กันยา  กันเอ/ย   
13 ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน, ศรีนันชัย เลขานุการสภา อบต.       

/ปลัด อบต. 
ชัยทัศน, ศรีนันชัย   

ผู�ไม�มาประชุม 
1.  นายศรีมูล  ตุ�นแก/ว              ตําแหน�ง          ส.อบต.หมู� 1               (ขาดประชุม) 

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 นายสมพงษ,  ต/นหนองดู� รองนายก อบต. สมพงษ,  ต/นหนองดู�  
4 นางสาวบุษราคัม แจ/ห�มเครือ เลขานุการ นายกฯ บุษราคัม แจ/ห�มเครือ  
5 นางศิริพร    เครือวงศ, หน.สํานักปลัด ศิริพร    เครือวงศ,  
6 นายสมหมาย  เปAงขวัญ ผอ.กองช�าง สมหมาย  เปAงขวัญ  
7 นายสุวิชช,      ศรีปCนตา ผอ.กองคลัง สุวิชช,      ศรีปCนตา  
8 นางกนิษฐา   ซ่ือสัจจพงษ, นักวิเคราะห,นโยบายฯ กนิษฐา  ซ่ือสัจจพงษ,  
9 นางสาววราพร   กุณวงค, นักทรัพยากรบุคคลฯ วราพร  กุณวงค,  

10 นางจรรยา หมูแก/วเครือ   ครู คศ.1 จรรยา หมูแก/วเครือ    
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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/งจํานวนสมาชิกสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงที่มาลงชื่อเข/าประชุม จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุมแล/ว โดยมีสมาชิกสภา 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน คือนายศรีมูล  ตุ�นแก/ว  ตําแหน�ง สมาชิกสภา องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู� 1                

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
          บัดนี ้ สมาชิกสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  มาครบองค,ประชุมแล/ว ขอเรียนเชิญท�าน
ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปCดการประชุมสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี 1 ประจําปI 2563 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต�อไปครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           สวัสดีครับ ท�านสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงผู/ทรงเกียรติ, คณะผู/บริหาร และผู/เข/าร�วม
ประชุมทุกท�าน วันนี้เปAนการเปCดประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปI 
2563 ซ่ึงเจ/าหน/าท่ีได/แจกหนังสือพร/อมด/วยระเบียบวาระการประชุมให/ท�านล�วงหน/าแล/ว สมาชิกสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง มาประชุม 12 ท�าน ครบองค,ประชุม  และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน คือ นายศรีมูล  
ตุ�นแก/ว สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 1 ผมขอเปCดการประชุม 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 ประจําป% พ.ศ. 2563  

                   ตามท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/มีมติในการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบล           
บ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ, พ.ศ.2562 และตามประกาศสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดง  ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ,  2562 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปI พ.ศ.๒๕62 และกําหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปIสมัยแรกของปI 2563 ได/กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปI 2563 
ต้ังแต�วันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ, 2563 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. 2563 เริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ, ๒๕63 โดยมีกําหนดไม�เกิน 15 วัน และ
ให/สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงหรือนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง มีเรื่องท่ีจะเสนอให/สภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงพิจารณา สามารถยื่นขอเสนอญัตติต�อประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง
เปAนหนังสือล�วงหน/าก�อนวันประชุมไม�น/อยกว�า 5 วัน ตามแบบท่ีกําหนด  
 

         จึงประกาศให/ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี   23   เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕63 

มาย  ป�กราช 
(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. 2563  
 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�วมการ
ประชุมทุกท�าน วันนี้เปAนการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปI  
2563 ท�านสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง มาครบองค,ประชุมแล/ว กระผมขอแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 
              1. แจ/งการลาออกจากสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 2 รายนายสมพงษ,  ต/นหนองดู� 
โดยได/ยื่นหนังสือลาออกโดยขอให/มีผล ต้ังแต�วันท่ี 16 มกราคม 2563 เปAนต/นไป  โดยนายอําเภอมาเมาะได/รับทราบ
และแจ/ ง ให/  องค, การบริหารส� วน ตํ าบลบ/ านดงรั บทราบ แล/ วแจ/ งตามหนั งสื อ  ท่ี ลป0017 .14/032                             
ลงวันท่ี 9 มกราคม ๒๕๖3    
               2. แจ/งคําสั่งองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/มีคําสั่ง ท่ี 014/2563 ลงวันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖3   
เรื่องการแต�งต้ังนายสมพงษ,  ต/นหนองดู� เปAน รองนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง โดยมีผลต้ังแต�วันท่ี 16     
มกราคม ๒๕๖3 เปAนต/นไป        
        3. ข/าราชการ (โอน) ย/ายมา ในสังกัด อบต.บ/านดง   จํานวน 1 ราย  
             1. นางจรรยา หมูแก/วเครือ  ตําแหน�ง ครู คศ.1 ได/โอน (ย/าย) มาจาก องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านเสด็จ  
อําเภอเมืองลําปาง มาดํารงตําแหน�ง ครู คศ.1 โดยมีผลต้ังแต�วันท่ี ๑ กุมภาพันธ,  ๒๕๖3 เปAนต/นไป   
        4. เรื่อง ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง งดเว/นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝUาระวังและการสนับสนุนการดําเนินการ
แก/ไขป�ญหาไฟปWาและหมอกควันจังหวัดลําปาง  โดย ให/ห/ามการเผาวัสดุเหลือใช/ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืช
ข/างทาง เผาในท่ีโล�งแจ/งทุกชนิด ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ๖๐ วัน นับต้ังแต� วันท่ี ๑ มีนาคม ถึงวันท่ี 3๐ เมษายน  ๒๕๖3 
โดยเด็ดขาด หากผู/ใดฝWาฝYนมีความผิดตามกฎหมายโดยต/องระวางโทษ จําคุกต้ังแต� ๒ ปIถึง ๑๕ ปI และปรับต้ังแต�
20,000บาท ถึง 150,000 บาท ดังนั้นขอให/ท�านประชาสัมพันธ,ให/ประชาชนในพ้ืนท่ีของท�านทราบและช�วยกัน
รณรงค,และปUองกันป�ญหาไฟปWาและหมอกควันและหากมีการเกิดไฟปWาเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให/รีบแจ/ง ให/ อบต.บ/านดง       
ได/รับทราบเพ่ือให/ดําเนินการดับไฟปWาให/ทันท�วงที    
 

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

สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม  2562  

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝWายเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/จัดส�งบันทึกรายงานการประชุมสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ให/กับท�านสมาชิกสภา 
อบต.ทุกท�านแล/วเพ่ือให/สมาชิกได/ตรวจสอบความถูกต/อง และให/สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงรับรองรายงาน
การประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท�านใดประสงค,แก/ไขถ/อยคําในรายงานการประชุม โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมพิจารณา  
มีสมาชิกสภาอบต.ท�านใด ประสงค,จะขอแก/ไขรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                            ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เสนอ ขอแก/ไขถ/อยคํา ในรายงานการประชุมสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 16  ธันวาคม  2562  แล/ว ก�อนท่ีจะลงมติ
นั้นตามข/อ 76 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุกครั้งให/ประธานสภาท/องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท/องถ่ินอยู�ใน
ท่ีประชุมครบจํานวนเปAนองค,ประชุมหรือไม�  ดังนั้นขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงตรวจสอบนับ
จํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงครบจํานวนเปAนองค,ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
        เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุม
ทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน กระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ขอโปรด
ยกมือข้ึนครับ   
มติท่ีประชุม    
        เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค,การบร ิหารส �วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4                   
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม  2562 โดยมีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ยกมือเห็นชอบ 
11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง   
    

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�างใดดังนั้น จึงผ�านระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   ท่ีเสนอใหม� 
      ระเบียบวาระท่ี 4 ลําดับท่ี 4.1 เรื่อง กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป% และกําหนดวันเริ่มต�นประชุม
สมัยสามัญประจําป% ๒๕63 
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง                               
         ระเบียบวาระท่ี 4 ลําดับท่ี 4.1 เรื่อง กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปI และกําหนดวันเริ่มต/นประชุม
สมัยสามัญประจําปI ๒๕63 ก�อนท่ีพิจารณาวาระกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปI และกําหนดวันเริ่มต/น
ประชุมสมัย สามัญประจําปI ๒๕63 ขอเชิญเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
ด/วยครับ 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
          เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเ กียรติและผู/ เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม                          
ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอชี้แจงระเบียบกฎหมาย ดังนี้          
ตามมาตรา ๕๓ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค,การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖)  
พ.ศ.๒๕๕๒  
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กําหนดไว/ว�า ในปIหนึ่งให/มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล/วแต�สภาองค,การบริหารส�วนตําบลกําหนดแต�ต/อง
ไม�เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจําปI ให/สภาองค,การบริหารส�วนตําบลกําหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ  ให/มี
กําหนดไม�เกินสิบห/าวัน แต�ถ/าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต/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/อ ๑๑ มาบังคับโดยอนุโลม เม่ือสภาท/องถ่ินมีมติแล/วให/ประธานสภาท/องถ่ินทําเปAน
ประกาศของสภาท/องถ่ินพร/อมท้ังปCดประกาศไว/ท่ีเปCดเผย 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
สามัญประจําปIให/สภา องค,การบริหารส�วนตําบลกําหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่ง ๆ ให/มีกําหนดไม�เกินสิบห/าวัน แต�
ถ/าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต/องได/รับอนุญาตจากนายอําเภอ ซ่ึงสมัยแรกของปI ๒๕63 สภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ได/กําหนดไว/แล/วในคราวการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรกประจําปI ๒๕62 
เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ, ๒๕62 เริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ, พ.ศ. 2563 โดยมีกําหนดไม�เกิน 15 วัน ส�วนท่ีเหลือ 
ขอให/ท่ีประชุมได/นําเสนอ  ต�อท่ีประชุมว�าจะกําหนดสมัยประชุมสามัญก่ีสมัย และแต�สมัยประชุมควรเปAนห/วงเวลาใด
และมีกําหนดก่ีวัน ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. นําเสนอต�อท่ีประชุม ครับ 

นางกันยา  กันเอ�ย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง หมู�ท่ี 8                
          เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติ ทุกท�าน ดิฉันนางกันยา  กันเอ/ย สมาชิกสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ที่ 8 ขอเสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปI และระยะเวลาและวัน
เริ่มต/น สมัยประชุมสามัญประจําปI ๒๕63 ดังนี้ 
          กําหนดมีการประชุมสภา อบต.บ/านดง สมัยสามัญประจําปI ๒๕๖3 จํานวน 4 สมัย โดย กําหนดระยะเวลาและ
วันเริ่มต/น สมัยประชุมสามัญประจําปI ๒๕63 ดังนี้ 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 15 - 29  พฤษภาคม  2563 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี  1 - 15  สิงหาคม  2563 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 11 - 25 ธันวาคม  2563 

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   
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดจะเสนอเปAนอย�างอ่ืนอีกหรือไม�ครับ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม 
                                   - ไม�มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเสนอเพ่ิมเติม  - 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          เม่ือไม�มีผู/ใดเสนอเพ่ิมเติมอีกก�อนท่ีจะลงมตินั้นตามข/อ76แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการ
ประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุกครั้งให/ประธานสภา
ท/องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท/องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวนเปAนองค,ประชุมหรือไม�  ดังนั้น ขอให/เลขานุการ
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ครบจํานวน
เปAนองค,ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุม
ทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน กระผมขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบกําหนด                
สมัยประชุมสามัญประจําปI ๒๕๖3 จํานวน ๔ สมัย โดยกําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต/น สมัยประชุมสามัญประจําปI  
๒๕63 ดังนี้ 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  มีกําหนดไม�เกิน 15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 15 - 29  พฤษภาคม  2563 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนดไม�เกิน 15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี  1 - 15  สิงหาคม  2563 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนดไม�เกิน 15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 11 - 25  ธันวาคม  2563     
   โปรดยกมือ ครับ 
มติท่ีประชุม    
                                         - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ/รับรอง    จํานวน   11   เสียง 
                       - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง          จํานวน     -     เสียง 
                       - งดออกเสียง            จํานวน   1 เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต.) 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       เปAนอันว�าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให/กําหนดสมัยประชุมสามัญประจํา ปI ๒๕63 ไว/ ๔ สมัย ไว/ดังนี้    
                                 -  สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ระหว�างวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ,  ๒๕63   
                                           (ได/กําหนดไว/ตามระเบียบข/อ ๒๑ แล/วในการประชุมสภา อบต.บ/านดง สมัย 
                                           แรกประจําปI ๒๕63 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ, ๒๕62) 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 15 - 29  พฤษภาคม  2563 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี  1 - 15  สิงหาคม  2563 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 11 - 25 ธันวาคม  2563 
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ระเบียบวาระท่ี 4 ลําดับท่ี 4.2 เรื่อง กําหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป% ๒๕๖4   
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         ระเบียบวาระท่ี 4 ลําดับท่ี 4.2 เรื่อง กําหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖4 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/นําความในข/อ
๑๑ มาบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น ผมขอให/สมาชิกสภา อบต.บ/านดง ได/พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก           
ของปI พ.ศ.2564 ว�าควรกําหนดให/มีข้ึนเม่ือใดและมีกําหนดก่ีวัน ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ได/โปรดยกมือนําเสนอครับ 

นายประกอบ  อินป:ญญา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง หมู�ท่ี4                                         
        เรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติ ทุกท�าน กระผม นายประกอบ  อินป�ญญา      
สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ที ่ 4 ขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต/น สมัยประชุมสามัญ          
สมัยแรก ประจําปI พ.ศ ๒๕64 ดังนี้ 
 -  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖4 มีกําหนดไม�เกิน  15 วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 -  15 กุมภาพันธ, พ.ศ ๒๕๖4      

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ขอผู/รับรองอย�างน/อย สองคน ครับ โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม 
       มีผู/ยกมือให/การรับรอง ๒ คน คือ 
                                       1. นางกันยา  กันเอ/ย    สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 8                     
                                       2. นายถาวร  หลักแหลม สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 5                            

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       มีสมาชิกสภา อบต .ท�านใดจะเสนอเปAนอย�างอ่ืนอีกหรือไม�ครับ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม 
                                   - ไม�มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเสนอเพ่ิมเติม   

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เม่ือไม�มีผู/ใดเสนอเพ่ิมเติมอีก ก�อนท่ีจะลงมตินั้นตามข/อ76แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการ
ประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุกครั้งให/ประธานสภา
ท/องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท/องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวนเปAนองค,ประชุมหรือไม� ดังนั้นขอให/เลขานุการสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงครบจํานวนเปAน
องค,ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุม
ทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน ครับ 
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน กระผมขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบกําหนด 
ระยะเวลาและวัน เริ่มต/น สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปI พ.ศ ๒๕64 ดังนี้ 
-  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖4 มีกําหนดไม�เกิน 15 วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 -  15 กุมภาพันธ, พ.ศ ๒๕๖4      
โปรดยกมือ ครับ 

มติท่ีประชุม             

                                         - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ/รับรอง   จํานวน   11  เสียง 
                       - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง          จํานวน    -    เสียง 
                       - งดออกเสียง            จํานวน   1   เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต.) 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เปAน อันว� า ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบให/ กําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจํ าปI  ๒๕64 ไว/ ดั งนี้                     
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปI ๒๕๖4 มีกําหนดไม�เกิน 15 วัน ระหว�างวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ, ๒๕64     
ดังนั้น ขอเชิญ เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สรุปสมัยประชุมสามัญ ต�อไป ครับ             

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
         เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผมว�าท่ีร/อยเอก            
ชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  ขอชี้แจง และสรุปมติท่ีประชุม การกําหนดสมัย
ประชุมสภา อบต.บ/านดง ดังนี้ 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 15  -  29  พฤษภาคม  2563 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี  1 -  15   สิงหาคม  2563 
-  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน เริ่มต้ังแต�วันท่ี 11  - 25  ธันวาคม  2563 
-  สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปI ๒๕64 มีกําหนดไม�เกิน 15 วัน ระหว�างวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ, ๒๕64   
โดยจะได/ทําเปAนประกาศสภา อบต. บ/านดง และแจ/งให/สมาชิกสภา อบต.ทราบและปCดประกาศให/ทราบโดยท่ัวกัน                         
จึงนําเรียนให/ท่ีประชุมได/รับทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ญัตติขออนุมัติแก�ไขเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
ส่ิงก�อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก�อสร�างของงบประมาณรายจ�าย
ประจําป% ๒๕62 ท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงได�อนุมัติให�กันเงินไว� กรณีท่ียังมิได�ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความ
จําเปCนจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก จํานวน 1 รายการ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
 คณะผู/บริหารได/แก�นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/เสนอญัตติ ขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร/างของงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕62 ท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/อนุมัติ
ให/กันเงินไว/ กรณีท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเปAนจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก จํานวน 1 รายการขอเชิญนายก
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ครับ 
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นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุม 
ทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก/ไข
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร/างของงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕62 ท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบล             
บ/านดงได/อนุ มั ติ ให/ กันเ งินไว/  กรณี ท่ียั ง มิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต� มีความจําเปAนจะต/องใช/จ� ายเ งินนั้นต�อไปอีก                                  
จํานวน 1 รายการ  ดังนี้  

เดิม 
     โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

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

ขอแก�ไขรายการเปCน 
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

- เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช/จ�ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณรอบ อบต. 
1) ถนน คสล.ขนาดกว/าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น/อยกว�า 400 
ตารางเมตร  
2) ลานจอดรถ คสล.หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวมกันไม�น/อยกว�า 776 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  

              เนื่องจากกองช�างได/ดําเนินการสํารวจออกแบบประมาณโครงการแล/วปรากฏข/อเท็จจริงว�าพ้ืนท่ีก�อสร/าง
โครงการนั้นได/เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากงบประมาณปI 2561 ได/ดําเนินการก�อสร/างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค,โดยมี
พ้ืนท่ีบางส�วนได/ปรับปรุงแก/ไขไป จึงทําให/พ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการก�อสร/าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต.  
นั้นเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจําเปAนท่ีจะต/องขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�า
ครุภัณฑ, ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร/างของ
งบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕62 ท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/อนุมัติให/กันเงินไว/ กรณีท่ียังมิได/ก�อหนี้
ผูกผัน แต�มีความจําเปAนจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีกซ่ึงเปAนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการรับเงิน                
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก/ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2561 ข/อ 59 ต�อไป จึงนําเรียนให/สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เพ่ือโปรด
พิจารณาครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขอขอบคุณท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง และตามท่ีท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบล              
บ/านดง ได/เสนอญัตติขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง 
ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร/างของงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕62                
ท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/อนุมัติให/กันเงินไว/ กรณีท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเปAนจะต/องใช/
จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก จํานวน 1 รายการ  ก�อนท่ีจะพิจารณาในญัตตินี้ กระผมขอเชิญเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดงชี้แจงระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับญัตตินี้ ขอเชิญครับ 
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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�ายประจําปI ๒๕62 ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเปAนจะต/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
จําเปAนจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให/องค,กรปกครองส�วนท/องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท/องถ่ินได/อีกไม�เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปI 
         กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล/ว หากองค,กรปกครองส�วนท/องถ่ินยังมิได/ดําเนินการก�อ
หนี้ผูกพัน ให/ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได/อีกไม�เกินอีกหนึ่งปIต�อสภาท/องถ่ินหรือกรณีมีความจําเปAนต/องแก/ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล�าวท่ีทําให/ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร/าง ให/ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจ�ายได/ไม�เกินอีกหนึ่งปI ต�อสภาท/องถ่ินแล/วแต�กรณี และโครงการดังกล�าวต/องมี
วัตถุประสงค,เดิมตามท่ีได/รับอนุมัติให/กันเงินไว/ กรณีท่ีองค,กรปกครองส�วนท/องถ่ินได/ก�อหนี้ผูกผัน แล/วให/เบิกจ�ายได/ตาม
ข/อผูกพันเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ�ายเงินตามวรรคสองแล/ว หากไม�ได/
ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ�ายจากเงินดังกล�าว ให/เงินจํานวนนั้นตกเปAนเงินสะสม  
      จึงนําเรียนท่ีประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเพ่ือโปรดทราบ ครับ  

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       ขอขอบคุณท�านเลขานุการสภาองค ,การบร ิหารส �วน ตําบลบ /านดง ท่ีได/ชี้ แจงระเบียบ/กฎหมาย                         
ให/สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับทราบ มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท�านใดเสนอ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มีใครเสนอเพ่ิมเติมในญัตตินี้ และก�อนท่ีจะลงมตินั้นตามข/อ76แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุก
ครั้งให/ประธานสภาท/องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท/องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวนเปAนองค,ประชุมหรือไม�                
ดังนั้นขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดงครบจํานวนเปAนองค,ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
           เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ
ประชุมทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/าน
ดง จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน กระผมขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบ ให/อนุมัติแก/ไข
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร/างของงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕62 ท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/าน
ดงได/อนุมัติให/กันเงินไว/ กรณีท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเปAนจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก จํานวน 1 รายการ  
ดังนี้  
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 เดิม 
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

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

ขอแก�ไขรายการเปCน 
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

- เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช/จ�ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณรอบ อบต. 
1) ถนน คสล.ขนาดกว/าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น/อยกว�า 400 
ตารางเมตร  
2) ลานจอดรถ คสล.หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวมรวมกันไม�น/อยกว�า 776 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  
โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ/รับรอง         จํานวน   11   เสียง 
                               - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน    -     เสียง 
   - งดออกเสียง  จํานวน    1    เสียง (ประธานสภา อบต.) 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เปAนอันว�า ท่ีประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/มีมติเห็นชอบอนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีก�อสร/างของงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕62 ท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/อนุมัติให/กันเงินไว/  
กรณีท่ียังมิได/ก�อหนี้ผูกผัน แต�มีความจําเปAนจะต/องใช/จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก จํานวน 1 รายการ ดังนี้  
เดิม 
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

- เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช/จ�ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณรอบ อบต. 
1) ถนน คสล.ขนาดกว/าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น/อยกว�า 400 
ตารางเมตร  
2) ลานจอดรถ คสล.หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวมรวมกันไม�น/อยกว�า 776 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  

ขอแก�ไขรายการเปCน 
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ รอบ อบต. งบประมาณ 970,000 บาท (เก/าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ/วน)  

- เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช/จ�ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณรอบ อบต. 
1) ถนน คสล.ขนาดกว/าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น/อยกว�า 400 
ตารางเมตร  
2) ลานจอดรถ คสล.หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวมรวมกันไม�น/อยกว�า 776 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  ญัตติ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตําบล 
บ�านดง นําไปสู�การพัฒนาอย�างย่ังยืน งบประมาณ หมู�บ�านละ ๑ ล�านบาท (ตามบันทึกข�อตกลง ลงวันท่ี 20 
กันยายน 2553) ประจําป% 2563 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ตามบันทึกข/อตกลง ระหว�าง อบต.บ/านดง กับ การไฟฟUาฝWายผลิต แม�เมาะ  ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553ได/มี
ข/อตกลงร�วมกันท่ีการไฟฟUาฝWายผลิต แม�เมาะ จะสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและ
การพัฒนาตําบลบ/านดง นําไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน งบประมาณ หมู�บ/านละ ๑ ล/านบาท ให/แก�ทุกหมู�บ/าน โดยจะต/อง
ได/รับความเห็นชอบ จาก สภา อบต.บ/านดง ด/วยนั้น บัดนี้ ได/ รับแจ/ง จาก กํานัน และ ผู/ใหญ�บ/าน ได/ เสนอโครงการจาก
การทําประชาคมหมู�บ/าน ในการขอความเห็นชอบ จากสภา อบต.บ/านดง เพ่ือนําเสนอให/การไฟฟUาฝWายผลิต                 
แม�เมาะต�อไป  ขอเชิญเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สรุปโครงการของแต�ละหมู�บ/าน ให/ สมาชิก 
อบต.บ/านดง ได/รับทราบ  ครับ   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
           เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/ เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม                
ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอนําเรียนสรุป โครงการแต�ละ
หมู�บ/านประจําปI 2563 ดังนี้  

โครงการด�านสาธารณูปโภค ดําเนินการโดย อบต.บ�านดง (กรอบงบฯ 12 ล�านบาท) 
1. โครงการปรับปรุงลําเหมือง คสล. ม.1 
2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําในหมู�บ/าน ม.1 
3. โครงการเสริมผิวแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีตสายหน/าวัด ม.2 
4. โครงการปรับปรุงลําเหมือง คสล. ม.2 ทุ�งผาฮาว 
5. โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ�งบ�อแย/ ม.2 
6. โครงการก�อสร/างฝายแกน คสล. ใต/พ้ืนทราย ม.3 
7. โครงการปรับปรุงบ�อสูบน้ําเดินระบบประปาหมู�บ/าน ม.3 
8. โครงการขยายไฟฟUาสาธารณะ จําปุย-ห/วยตาด ม.4 
9. โครงการขยายเขตไฟฟUาแรงตํ่า ชุมชนปงผักหละ-สวนลุงวิเชียร ม.4 

10. โครงการเสริมผิวแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีต ซอย3 ม.4 
11. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.5 
12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.6 
13. โครงการขยายไหล�ทาง คสล ม 7 
14. โครงการซ�อมสร/างถนนแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีต โรงเรียน ออป ม 7 
15. โครงการปรับปรุงต�อเติมหอฉันท,สํานักสงฆ,พระบาทนางรอง 
16. โครงการขยายเขตระบบประปา (หนองคอแดง) ม.8 
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หมู�ท่ี 1 บ�านหัวฝาย จํานวน  1,080,000  บาท 

1. โครงการติดต้ังกล/องวงจรปCด CCTV ตามจุดต�างๆ ในหมู�บ/าน 
2. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ,ประจําหมู�บ/าน 
3. โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศห/องประชุมหมู�บ/าน 
4. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมโรงน้ําด่ืมชุมชน 
5. โครงการอบรมให/ความรู/ศิลปะการตีกลองพ้ืนบ/าน 
6. โครงการปUองกันยาเสพติด (ครู DARE) 
7. โครงการส�งเสริมภูมิป�ญญาผู/สูงวัย 
8. โครงการส�งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
9. โครงการเสริมสร/างความเข/มแข็งการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส, 
10. โครงการอบรมศิลปะการผูกผ/าในงานพิธีต�างๆ 
11.  โครงการอบรมศิลปะการจัดดอกไม/ 
12.  โครงการอบรมการทําน้ําพริกต�างๆ 
13.  โครงการเฝUาระวังไฟปWาและแก/ไขป�ญหาหมอกควัน 
14.  โครงการลานวัดลานบุญ ผู/สูงอายุ 
15.  โครงการอบรมให/ความรู/ อสม. และประชาชนเรื่องโรคต�างๆ ตามฤดูกาล 
16.  โครงการ อสม.พลังชุมชน รู/ตน ลดเสี่ยง ลดพฤติกรรมด/านเบาหวาน ความดัน 
17.  โครงการทําพวงกุญแจจากผ/า 
18.  โครงการแม�บ/านใส�ใจ อาหารปลอดภัย 
19.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,เครื่องครัว 
20.  โครงการส�งเสริมการจัดทําแผนชีวิตและแผนชุมชน (ภาพรวมตําบล) 

หมู�ท่ี 2 บ�านดง จํานวน  1,060,000 บาท 
1. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ,ในหมู�บ/าน (เต็นท, โตiะ เก/าอ้ี อุปกรณ,สํานักงาน คอมฯ) 
2. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,โรงน้ําด่ืม 
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ/าน (ต�อยอด) 
4. โครงการขยายไฟก่ิงในหมู�บ/าน 
5. โครงการปรับปรุงแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
6. โครงการปรับปรุงห/องสุขาวัดบ/านดง และสุสานบ/านดง 
7. โครงการรณรงค,โรคติดต�อ/กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,ภายในหมู�บ/าน 
9. โครงการจัดซ้ือเครื่องพ�นยุง 
10.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,ซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ/าน 
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หมู�ท่ี  3 บ�านท�าสี จํานวน  1,060,000  บาท 

1. โครงการปUองกันหมอกควันไฟปWา 
2. โครงการตัดหญ/าปWาชุมชน 
3. โครงการขยายไฟก่ิงภายในหมู�บ/าน 
4. โครงการปUองกันโรคระบาดท่ีเก่ียวกับยุง เช�น ไข/เลือดออก ซิก/า (จัดซ้ือเครื่องพ�นไล�ยุง และรณรงค,) 
5. โครงการจัดซ้ือท�อสําหรับระบายน้ําในหมู�บ/าน 
6. โครงการอบรมส�งเสริมอาชีพเย็บผ/าแม�บ/าน 
7. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายในหมู�บ/าน 
8. โครงการช�วยเหลือผู/ยากไร/ในหมู�บ/าน (จัดซ้ืออุปกรณ,จําเปAนให/กับ นายแก/วมูล อุ�นสืบ พิการตาบอด) 

หมู�ท่ี 4 บ�านจําปุย จํานวน 1,060,000  บาท 
1. โครงการส�งเสริมด/านการศึกษา 
2. โครงการจัดซ้ือสตริทและเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด 
3. โครงการขยายเขตไฟฟUาแรงตํ่าบ/านจําปุย ห/วยตาด ระยะทาง 4 กม. ทางเข/าพ้ืนท่ีการเกษตร 
4. โครงการติดต้ังกระจกส�องทางทุกซอยและแผงก้ันจราจร 
5. โครงการก�อสร/างเมรุ 
6. โครงการจัดซ้ือและติดต้ังกล/องวงจรปCดในหมู�บ/าน 
7. โครงการสร/างฝายเพ่ือการเกษตร หรือฝายชะลอน้ํา 3 จุด  
     (1. ห/วยแม�เมาะ 2. บริเวณวัดจําปุย (ห/วยจําปุย) 3. ห/วยหินหาด) 
8. โครงการเปลี่ยนไส/กรองน้ําด่ืม (บ/านจําปุย และห/วยหาด) 
9. โครงการเฝUาระวังไฟปWา 

หมู�ท่ี 5 บ�านกลาง งบประมาณ  1,060,000  บาท 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,ลําห/วย 
2. โครงการจัดทําแนวกันไฟ 
3. โครงการดับไฟปWา 
4. โครงการลาดตระเวน 
5. โครงการสนับสนุนวิทยากรท/องถ่ิน 
6. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 
7. โครงการปรับปรุงถนนโดยใช/แรงงานคนเข/าพ้ืนท่ีเกษตร 
8. โครงกาปรับปรุงแนวเขตพ้ืนท่ีจิตวิญญาณ (ปWาชุมชน) 
9. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,วิทยุสื่อสาร 
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หมู�ท่ี 6 บ�านแม�ส�าน จํานวน  1,060,000  บาท 

1. โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ/านกลาง - แม�ส/าน 
2. โครงการสนับสนุนค�าน้ํามันรถนักเรียนไปเรียนนอกพ้ืนท่ี และ กศน. 
3. โครงการขยะทองคําโรงเรียนบ/านแม�ส/าน 
4. โครงการซ�อมแซมฝายทุกจุด 
5. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,ทําแผล 
6. โครงการส�งเสริมอาชีพช�างตัดผมให/เยาวชน 
7. โครงการก�อสร/างบ/านพักรับรองท่ีโบสถ, 
8. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (ห/องน้ําและรั้ว) 

หมู�ท่ี 7 บ�านสวนปOาแม�เมาะ  จํานวน  1,060,000  บาท 
1. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,รั้ววัด (โครงการต�อเนื่อง) 
2. โครงการจัดซ้ือถังน้ําปUองกันภัยแล/ง 
3. โครงการอบรมปาริวาสกรรม 
4. โครงการจัดซ้ือเครื่องครัวกลุ�มแม�บ/าน 
5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ,หมู�บ/าน 
6. โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู/สูงอายุ 
7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน / ดนตรีสากล และกีฬา 
8. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อส.เฝUาระวังความปลอดภัย 
9. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม. 
10. โครงการอบรมให/ความรู/การถนองอาหาร 
11. โครงการปรับปรุงถนนในหมู�บ/าน 
12. โครงการส�งเสริมการปลูกไม/ผลแบบผสมผสาน 
13. โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา 

หมู�ท่ี 8 บ�านหัวฝายหล�ายทุ�ง  จํานวน  1,060,000  บาท 
1. โครงการจัดการวัสดุครุภัณฑ,ในหมู�บ/าน 
2. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,เครื่องพ�นยายุง 
3. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ, อส. (อุปกรณ,ในการต้ังด�าน) 
4. โครงการเสวนาเตรียมความพร/อมอพยพ 
5. โครงการธนาคารต/นไม/ 
6. โครงการจัดทําแผนแม�บทชุมชน 
7. โครงการจัดการขยะภายในชุมชน 
8. โครงการอนุรักษ,ประเพณีท/องถ่ิน (ธรรมะ) 
9. โครงการสนับสนุนกีฬาเยาวชน 
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10.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,ในชุมชน 
11.  โครงการจิตอาสาร�วมแรงสามัคคีทําดีเพ่ือพ�อ 
12.  โครงการส�งเสริมอาชีพกลุ�มขิงแก/ว 
13.  โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดขอนขาวหน/าดํา) 
14.  โครงการอบรมการทําไส/กรอก (ต�อยอด) 
15.  โครงการอบรมการทําแหนม 
16.  โครงการส�งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว,เศรษฐกิจ 
17.  โครงการปลูกผักไร/ดิน 
18.  โครงการอบรมการทําแคบหมู (ต�อยอด) 
19.  โครงการส�งเสริมอาชีพการทําน้ําพริก 
20.  โครงการส�งเสริมอาชีพการทําไม/กวาด 
21.  โครงการส�งเสริมอาชีพการทําขนม 
22.  โครงการอบรมทําสมุนไพรลูกประคบ 
โดยท้ังนี้ได/แจกจ�ายรายละเอียดโครงการและหนังสือให/สมาชิก อบต. ทุกท�านเรียบร/อยแล/ว จึงเรียนมาเพ่ือ 
โปรดทราบ ครับ   

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       มีสมาชิกสภา อบต .ท�านใดจะเสนอเหรือไม�ครับ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม 
                                   -ไม�มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเสนอ  

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 2563 ของแต�ละหมู�บ/าน ตามท่ีได/เสนอมา โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ/รับรอง         จํานวน   11   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 
2563 ของแต�ละหมู�บ/าน ตามท่ีได/เสนอมา ดังนี้  
โครงการด�านสาธารณูปโภค ดําเนินการโดย อบต.บ�านดง (กรอบงบฯ 12 ล�านบาท) 

1. โครงการปรับปรุงลําเหมือง คสล. ม.1 
2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําในหมู�บ/าน ม.1 
3. โครงการเสริมผิวแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีตสายหน/าวัด ม.2 
4. โครงการปรับปรุงลําเหมือง คสล. ม.2 ทุ�งผาฮาว 
5. โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ�งบ�อแย/ ม.2 
6. โครงการก�อสร/างฝายแกน คสล. ใต/พ้ืนทราย ม.3 
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7. โครงการปรับปรุงบ�อสูบน้ําเดินระบบประปาหมู�บ/าน ม.3 
8. โครงการขยายไฟฟUาสาธารณะ จําปุย-ห/วยตาด ม.4 
9. โครงการขยายเขตไฟฟUาแรงตํ่า ชุมชนปงผักหละ-สวนลุงวิเชียร ม.4 

10. โครงการเสริมผิวแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีต ซอย3 ม.4 
11. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.5 
12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.6 
13. โครงการขยายไหล�ทาง คสล ม 7 
14. โครงการซ�อมสร/างถนนแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีต โรงเรียน ออป ม 7 
15. โครงการปรับปรุงต�อเติมหอฉันท,สํานักสงฆ,พระบาทนางรอง 
16. โครงการขยายเขตระบบประปา (หนองคอแดง) ม.8 

หมู�ท่ี 1 บ�านหัวฝาย จํานวน  1,080,000  บาท 
1. โครงการติดต้ังกล/องวงจรปCด CCTV ตามจุดต�างๆ ในหมู�บ/าน 
2. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ,ประจําหมู�บ/าน 
3. โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศห/องประชุมหมู�บ/าน 
4. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมโรงน้ําด่ืมชุมชน 
5. โครงการอบรมให/ความรู/ศิลปะการตีกลองพ้ืนบ/าน 
6. โครงการปUองกันยาเสพติด (ครู DARE) 
7. โครงการส�งเสริมภูมิป�ญญาผู/สูงวัย 
8. โครงการส�งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
9. โครงการเสริมสร/างความเข/มแข็งการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส, 
10. โครงการอบรมศิลปะการผูกผ/าในงานพิธีต�างๆ 
11.  โครงการอบรมศิลปะการจัดดอกไม/ 
12.  โครงการอบรมการทําน้ําพริกต�างๆ 
13.  โครงการเฝUาระวังไฟปWาและแก/ไขป�ญหาหมอกควัน 
14.  โครงการลานวัดลานบุญ ผู/สูงอายุ 
15.  โครงการอบรมให/ความรู/ อสม. และประชาชนเรื่องโรคต�างๆ ตามฤดูกาล 
16.  โครงการ อสม.พลังชุมชน รู/ตน ลดเสี่ยง ลดพฤติกรรมด/านเบาหวาน ความดัน 
17.  โครงการทําพวงกุญแจจากผ/า 
18.  โครงการแม�บ/านใส�ใจ อาหารปลอดภัย 
19.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,เครื่องครัว 
20.  โครงการส�งเสริมการจัดทําแผนชีวิตและแผนชุมชน (ภาพรวมตําบล) 
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หมู�ท่ี 2 บ�านดง จํานวน  1,060,000 บาท 

1. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ,ในหมู�บ/าน (เต็นท, โตiะ เก/าอ้ี อุปกรณ,สํานักงาน คอมฯ) 
2. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,โรงน้ําด่ืม 
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ/าน (ต�อยอด) 
4. โครงการขยายไฟก่ิงในหมู�บ/าน 
5. โครงการปรับปรุงแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
6. โครงการปรับปรุงห/องสุขาวัดบ/านดง และสุสานบ/านดง 
7. โครงการรณรงค,โรคติดต�อ/กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,ภายในหมู�บ/าน 
9. โครงการจัดซ้ือเครื่องพ�นยุง 
10.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,ซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ/าน 

หมู�ท่ี  3 บ�านท�าสี จํานวน  1,060,000  บาท 
1. โครงการปUองกันหมอกควันไฟปWา 
2. โครงการตัดหญ/าปWาชุมชน 
3. โครงการขยายไฟก่ิงภายในหมู�บ/าน 
4. โครงการปUองกันโรคระบาดท่ีเก่ียวกับยุง เช�น ไข/เลือดออก ซิก/า (จัดซ้ือเครื่องพ�นไล�ยุง และรณรงค,) 
5. โครงการจัดซ้ือท�อสําหรับระบายน้ําในหมู�บ/าน 
6. โครงการอบรมส�งเสริมอาชีพเย็บผ/าแม�บ/าน 
7. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายในหมู�บ/าน 
8. โครงการช�วยเหลือผู/ยากไร/ในหมู�บ/าน (จัดซ้ืออุปกรณ,จําเปAนให/กับ นายแก/วมูล อุ�นสืบ พิการตาบอด) 

หมู�ท่ี 4 บ�านจําปุย จํานวน 1,060,000  บาท 
1. โครงการส�งเสริมด/านการศึกษา 
2. โครงการจัดซ้ือสตริทและเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด 
3. โครงการขยายเขตไฟฟUาแรงตํ่าบ/านจําปุย ห/วยตาด ระยะทาง 4 กม. ทางเข/าพ้ืนท่ีการเกษตร 
4. โครงการติดต้ังกระจกส�องทางทุกซอยและแผงก้ันจราจร 
5. โครงการก�อสร/างเมรุ 
6. โครงการจัดซ้ือและติดต้ังกล/องวงจรปCดในหมู�บ/าน 
7. โครงการสร/างฝายเพ่ือการเกษตร หรือฝายชะลอน้ํา 3 จุด  
     (1.ห/วยแม�เมาะ 2.บริเวณวัดจําปุย (ห/วยจําปุย) 3.ห/วยหินหาด) 
8. โครงการเปลี่ยนไส/กรองน้ําด่ืม (บ/านจําปุย และห/วยหาด) 
9. โครงการเฝUาระวังไฟปWา 

หมู�ท่ี 5 บ�านกลาง งบประมาณ  1,060,000  บาท 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,ลําห/วย 
2. โครงการจัดทําแนวกันไฟ 
3. โครงการดับไฟปWา 
4. โครงการลาดตระเวน 
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5. โครงการสนับสนุนวิทยากรท/องถ่ิน 
6. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 
7. โครงการปรับปรุงถนนโดยใช/แรงงานคนเข/าพ้ืนท่ีเกษตร 
8. โครงกาปรับปรุงแนวเขตพ้ืนท่ีจิตวิญญาณ (ปWาชุมชน) 
9. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,วิทยุสื่อสาร 

หมู�ท่ี 6 บ�านแม�ส�าน จํานวน  1,060,000  บาท 
1. โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ/านกลาง – แม�ส/าน 
2. โครงการสนับสนุนค�าน้ํามันรถนักเรียนไปเรียนนอกพ้ืนท่ี และ กศน. 
3. โครงการขยะทองคําโรงเรียนบ/านแม�ส/าน 
4. โครงการซ�อมแซมฝายทุกจุด 
5. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,ทําแผล 
6. โครงการส�งเสริมอาชีพช�างตัดผมให/เยาวชน 
7. โครงการก�อสร/างบ/านพักรับรองท่ีโบสถ, 
8. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (ห/องน้ําและรั้ว) 

หมู�ท่ี 7 บ�านสวนปOาแม�เมาะ  จํานวน  1,060,000  บาท 
1. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,รั้ววัด (โครงการต�อเนื่อง) 
2. โครงการจัดซ้ือถังน้ําปUองกันภัยแล/ง 
3. โครงการอบรมปาริวาสกรรม 
4. โครงการจัดซ้ือเครื่องครัวกลุ�มแม�บ/าน 
5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ,หมู�บ/าน 
6. โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู/สูงอายุ 
7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน / ดนตรีสากล และกีฬา 
8. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อส.เฝUาระวังความปลอดภัย 
9. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม. 
10. โครงการอบรมให/ความรู/การถนองอาหาร 
11. โครงการปรับปรุงถนนในหมู�บ/าน 
12. โครงการส�งเสริมการปลูกไม/ผลแบบผสมผสาน 
13. โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา 

หมู�ท่ี 8 บ�านหัวฝายหล�ายทุ�ง  จํานวน  1,060,000  บาท 
1. โครงการจัดการวัสดุครุภัณฑ,ในหมู�บ/าน 
2. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ,เครื่องพ�นยายุง 
3. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ, อส. (อุปกรณ,ในการต้ังด�าน) 
4. โครงการเสวนาเตรียมความพร/อมอพยพ 
5. โครงการธนาคารต/นไม/ 
6. โครงการจัดทําแผนแม�บทชุมชน 
7. โครงการจัดการขยะภายในชุมชน 
8. โครงการอนุรักษ,ประเพณีท/องถ่ิน (ธรรมะ) 
9. โครงการสนับสนุนกีฬาเยาวชน 
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10.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,ในชุมชน 
11.  โครงการจิตอาสาร�วมแรงสามัคคีทําดีเพ่ือพ�อ 
12.  โครงการส�งเสริมอาชีพกลุ�มขิงแก/ว 
13.  โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดขอนขาวหน/าดํา) 
14.  โครงการอบรมการทําไส/กรอก (ต�อยอด) 
15.  โครงการอบรมการทําแหนม 
16.  โครงการส�งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว,เศรษฐกิจ 
17.  โครงการปลูกผักไร/ดิน 
18.  โครงการอบรมการทําแคบหมู (ต�อยอด) 
19.  โครงการส�งเสริมอาชีพการทําน้ําพริก 
20.  โครงการส�งเสริมอาชีพการทําไม/กวาด 
21.  โครงการส�งเสริมอาชีพการทําขนม 
22.  โครงการอบรมทําสมุนไพรลูกประคบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ญัตติ ขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุเศษหินจากการไฟฟQาฝOายผลิตแห�งประเทศไทย                    
(กฟผ.แม�เมาะ) จํานวน 4,000 ลูกบาศก�เมตร เพ่ือนํามาใช�ประโยชน�ตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วน
ตําบล  

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 คณะผู/บริหารได/แก�นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/เสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุเศษหิน
จากการไฟฟUาฝWายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ) จํานวน 4,000 ลูกบาศก,เมตร เพ่ือนํามาใช/ประโยชน,ตาม
อํานาจหน/าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบล ขอเชิญนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
           เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ
ประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต, นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบรับโอนพัสดุเศษหินจากการไฟฟUาฝWายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ) จํานวน 4,000 ลูกบาศก,เมตร เพ่ือ
นํามาใช/ประโยชน,ตามอํานาจหน/าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบล  
          เนื่องจากการไฟฟUาฝWายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ) มีความประสงค,จะบริจาคโอนพัสดุเศษหินจํานวน 
4,000 ลูกบาศก,เมตร ให/แก�องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เพ่ือนําไปใช/ประโยชน,ตามอํานาจหน/าท่ีขององค,การ
บริหารส�วนตําบลและประชาชนตําบลบ/านดงและมีผู/นําหมู�บ/านได/มีหนังสือขอให/ดําเนินการซ�อมแซมแก/ไขปรับปรุงถนน 
ในเขตองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน,ในการสัญจรไปมา ดังนั้นเพ่ือให/เปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด/วยการจัดซ้ือจัดจ/างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุเศษ
หินจากการไฟฟUาฝWายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ) จํานวน 4,000 ลูกบาศก,เมตร เพ่ือนํามาใช/ประโยชน,ตาม
อํานาจหน/าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบล จึงนําเรียนให/สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เพ่ือโปรด
พิจารณาครับ 
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขอขอบคุณท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง และตามท่ีท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบล             
บ/านดง ได/เสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุเศษหินจากการไฟฟUาฝWายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ)
จํานวน 4,000 ลูกบาศก,เมตร เพ่ือนํามาใช/ประโยชน,ตามอํานาจหน/าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบล ก�อนท่ีจะพิจารณา
ในญัตตินี้ กระผมขอเชิญเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจงระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับญัตตินี้    
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 คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด/วยการ
จัดซ้ือจัดจ/างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช/วันท่ี 24 สิงหาคม 2560ข/อ 215 และ 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ/างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศใช/เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 
และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป�ญหาการจัดซ้ือจัดจ/างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ)
0405/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข/อหารือแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ/าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว�าด/วยการจัดซ้ือจัดจ/างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท/องถ่ิน   
พ.ศ.๒๕๓๕ แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๘)  พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข/อ ๙ ในกรณีท่ีมีผู/อุทิศพัสดุให/เปAนกรรมสิทธิ์แก�หน�วยการ
บริหารราชการส�วนท/องถิ่น หรือสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให/เปAนผู/ดูแลพัสดุนั้น ถ/าการกระทําดังกล�าวมีเง่ือนไข
หรือมีภาระติดพันหน�วยการบริหารราชการส�วนท/องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ นั้นๆ ได/ต�อเม่ือได/รับความเห็นชอบจาก
สภาหน�วยการบริหารราชการส�วนท/องถ่ิน  
      จึงนําเรียนท่ีประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเพ่ือโปรดทราบ ครับ  

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
       ขอขอบคุณท�านเลขานุการสภาองค ,การบร ิหารส �วน ตําบลบ /านดง ท่ีได/ชี้ แจงระเบียบ/กฎหมาย                         
ให/สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับทราบ มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท�านใดเสนอ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มีใครเสนอเพ่ิมเติมในญัตตินี้ และก�อนท่ีจะลงมตินั้นตามข/อ76แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุก
ครั้งให/ประธานสภาท/องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท/องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวนเปAนองค,ประชุมหรือไม�  ดังนั้น
ขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล 
บ/านดงครบจํานวนเปAนองค,ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุม
ทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน ครับ 
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และขาดประชุม จํานวน 1 ท�าน กระผมขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบ รับโอนพัสดุ
เศษหินจากการไฟฟUาฝWายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ) จํานวน 4,000 ลูกบาศก,เมตร เพ่ือนํามาใช/ประโยชน,
ตามอํานาจหน/าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบล โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ/รับรอง         จํานวน   11   เสียง 
                               - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน    -     เสียง 
   - งดออกเสียง  จํานวน    1    เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต.) 
         เปAนอันว�า ท่ีประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/มีมติเห็นชอบรับโอนพัสดุเศษหินจากการไฟฟUา
ฝWายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ) จํานวน 4,000 ลูกบาศก,เมตร เพ่ือนํามาใช/ประโยชน,ตามอํานาจหน/าท่ีของ
องค,การบริหารส�วนตําบล  

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงหรือคณะผู/บริหารท�านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆ ท่ีจะ
นําเสนอต�อท่ีประชุมขอเชิญครับ  

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง    
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ
ประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต, นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอชี้แจงความคืบหน/าการ
อพยพ ตามหนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง ท่ี ลป 0022/305 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ, 2563 
เรื่อง ข/อเรียกร/องของราษฎรท่ีต/องอพยพ ได/เข/าร�วมประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานและป�ญหาอุปสรรคให/ราษฎรท้ัง 4 
หมู�บ/าน เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ, 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค,องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงโดยมี
รองผู/ว�าราชการจังหวัดลําปาง นายสุรพล  บุรินทราพันธุ, เปAนประธาน ผลการประชุมได/ข/อสรุปว�า 

1. คณะทํางานด/านสาธารณูปโภคจะส�งแผนงานปฏิบัติการพร/อมรายงานความก/าวหน/าป�ญหาอุปสรรคเปAน
ประจําให/แก�องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 

2. ให/มีตัวแทนหมู�บ/านครบทุกหมู�บ/านเข/าร�วมประชุมในคณะทํางานด/านสาธารณูปโภคทุกครั้งโดยเปAนผู/
สังเกตการณ, เพ่ือนําไปถ�ายทอดให/แก�ราษฎรในหมู�บ/าน 

3. การดําเนินการจัดสรรและจับสลากท่ีอยู�อาศัย กําหนดไว/ก�อนสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 และสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว�า การดําเนินการสาธารณูปโภคในรายการ
เพ่ิมเติมยังไม�สามารถกําหนดแผนปฏิบัติการได/ เนื่องจากยังไม�มีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามท่ี
คณะกรรมการดํานวยการอพยพ 5 หมู�บ/าน  

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุม
ทุกท�าน กระผมขอแจ/งกิจกรรมทําฝายเฉลิมพระเกียรติ ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ, 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ/านท�าสี 
ขอเรียนเชิญผู/บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน เข/าร�วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ 
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นายสมคิด  ทิศตา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 6 
           เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ
ประชุมทุกท�าน กระผม นายสมคิด  ทิศตา สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 6 ขอติดตามไฟฟUา
สาธารณะบ/านแม�ส/าน ไม�มีความคืบหน/าเลย การดําเนินงานไปถึงไหน  

นายสมหมาย  เปCงขวัญ   ผู�อํานวยการกองช�าง 
           เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ
ประชุมทุกท�าน กระผม นายสมหมาย  เปAงขวัญ ผู/อํานวยการกองช�าง ขอเรียนว�าได/ประสานงานกับหัวหน/าหน�วยงาน
การไฟฟUาส�วนภูมิภาคแล/ว เขาตอบว�าได/ให/บริษัทรับเหมาดําเนินการ ทางองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/ชําระเงิน
ไป 50% แล/ว ได/มอบหมายให/ช�างไฟฟUาติดตามตลอด จะเร�งรัดให/เร็วท่ีสุดครับ 

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุม
ทุกท�าน กระผมจะมอบหมายให/กองคลัง ทําหนังสือไปติดตามทวงถามการดําเนินงาน เพราะได/ชําระเงินไปแล/ว 50% 
และกระผมขอแจ/งระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว�าด/วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท/องถ่ินหรือผู/บริหารท/องถ่ิน               
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข/อ ๒๓๑ กําหนดให/ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช/บังคับ ให/หัวหน/าพนักงานส�วนท/องถ่ินดําเนินการสรรหาบุคคล
เปAนคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน เพ่ือเสนอให/คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณา
แต�งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค,กรปกครองส�วนท/องถ่ินให/แล/วเสร็จก�อนประกาศให/มีการเลือกต้ัง                 
อาศัยอํานาจตามข/อ ๒๓๑ ประกอบข/อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว�าด/วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท/องถ่ินหรือผู/บริหารท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข/ารับการสรรหาเปAนคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ในระหว�างวันท่ี 3 - 7 กุมภาพันธ, 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

              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 ผมหวังเปAนอย�างยิ่งว�า
คงได/รับความร�วมมือจากท�านเช�นนี้ตลอดไป ผมขอปCดการประชุม  
เลิกประชุมเวลา         14.25 น. 
 
       ว�าท่ีร/อยเอก           ผู/บันทึกการประชุม 
                 (ชัยทัศน,   ศรีนันชัย) 
                            เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี                              
…………………………..…ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงสมัยสามัญ สมัยแรก   
ครั้งท่ี ๑  ประจําป% ๒๕63 เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ� ๒๕63 มีเนื้อหาครบถ�วนถูกต�องสมบูรณ�ทุกประการ                                      

จึงลงลายมือช่ือไว�เปCนหลักฐาน  
 
                               (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�านดง ได�มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านดงสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป% ๒๕63  เม่ือวันท่ี      พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 

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

                                 ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 


