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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1 คร้ังที่ 1  ประจําป$ ๒๕62 

ในวันพุธ  ที่  13  มีนาคม   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�นแก/ว ส.อบต.หมู� 1 ศรีมูล  ตุ�นแก/ว  
5 นายสมพงษ,  ต/นหนองดู� ส.อบต.หมู� 2 สมพงษ,  ต/นหนองดู�  
6 นางอรพิน  วงค,หน�อแก/ว ส.อบต.หมู� 2 อรพิน  วงค,หน�อแก/ว  
7 นายประกอบ  อินป�ญญา ส.อบต.หมู� 4 ประกอบ  อินป�ญญา  
8 นายอินจันทร,  อินตา ส.อบต.หมู� 5 อินจันทร,  อินตา  
9 นายถาวร  หลักแหลม ส.อบต.หมู� 5 ถาวร  หลักแหลม   

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

/ ปลัด อบต. 
ชัยทัศน, ศรีนันชัย   

 
ผู�ไม�มาประชุม 

-  ไม�มี     - 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

10 นางสาววราพร   กุณวงค, นักทรัพยากรบุคคลฯ วราพร  กุณวงค,  



2 
 

12 นายประจวบ ดอนคํามูล ผ.อ.ฝEายวางแผนฯ 
กฟผ. แม�เมาะ 

ประจวบ ดอนคํามูล  

13 นายประเวศ   อ�อนน/อย เจ/าหน/าท่ี กฟผ. แม�เมาะ ประเวศ   อ�อนน/อย  
14 นายเลอสันต,   วงศ,เบ้ีย เจ/าหน/าท่ี กฟผ. แม�เมาะ เลอสันต,   วงศ,เบ้ีย  
15 นายวรรธนะ   แถบเงิน เจ/าหน/าท่ี กฟผ. แม�เมาะ วรรธนะ   แถบเงิน  
16 นายดาวรุ�ง   ฟุHงเฟI>อง เจ/าหน/าท่ี กฟผ. แม�เมาะ ดาวรุ�ง   ฟุHงเฟI>อง  
17 น.ส.สุทธิดา   ปงหาญ เจ/าหน/าท่ี กฟผ. แม�เมาะ สุทธิดา   ปงหาญ  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
           เม่ือถึงเวลา 09.30  น. ว�าที่ ร.อ.ชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง ได/เชิญสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เข/าประจําท่ีในห/องประชุม พร/อมแจ/งจํานวน
สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีมาลงชื่อเข/าประชุม จํานวน 14 ท�าน  ครบองค,ประชุมแล/ว 

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
              บัดนี้  สมาชิกสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงมาครบองค,ประชุมแล/ว ขอเรียนเชิญ
ท�านประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปAดการประชุม       
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ประจําปL 2562 และเริ่มการประชุม
ตามระเบียบวาระต�อไปครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
            สวัสดีครับ ท�านสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงผู/ทรงเกียรติ ,คณะผู/บริหาร และ 
ผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้เปCนการเปAดประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยวิสามัญ                 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปL 2562 ซ่ึงเจ/าหน/าท่ีได/แจกหนังสือพร/อมด/วยระเบียบวาระการประชุมให/ท�าน
ล�วงหน/าแล/ว  สมาชิกมาประชุม 14 ท�าน ครบองค,ประชุม ผมขอเปAดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง   

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
                              - อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง- 
                                                        ประกาศอําเภอแม�เมาะ 
  เรื่อง  กําหนดประชุมวิสามัญขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยท่ี 1   ประจําปL 2562  
               ด/วยประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง มีความจําเปCนต/องขอเปAดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ   สมัยท่ี 1 ประจําปL 2562 ต้ังแต�วันท่ี 7 – 21 มีนาคม  ๒๕๖2 เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบ
อนุญาตการเข/าทําประโยชน,พ้ืนท่ีปEาไม/ ของการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ)เพ่ือเข/าทํา
ประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขตปEาสงวนแห�งชาติ ปEาแม�เมาะ เพ่ือเปCนท่ีขุดคลองผันน้ํา ตามโครงการขยาย
เหมืองแม�เมาะ และข/อราชการอ่ืนๆ ท่ีอยู�ในอํานาจหน/าท่ีของสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงแต�เนื่องจาก
อยู�นอกสมัยประชุมสามัญจึงขออนุญาตต�อนายอําเภอแม�เมาะ ขอให/กําหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี๑ 
ประจําปL ๒๕๖๒ ของสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง   
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              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค,การบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก/ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๖)๒๕๕2  จึงให/กําหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปL ๒๕62
ของสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  มีกําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต�วันท่ี 7 มีนาคม   ๒๕62  เปCนต/นไป 
                จึงประกาศมาให/ทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
           (ลงชื่อ)    นายนิมิตร   ผดุงศิลปZไพโรจน, 
                                                                               นายอําเภอแม�เมาะ 
นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/อ�าน ประกาศอําเภอแม�เมาะ เรื่อง 
กําหนดประชุมวิสามัญขององค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยท่ี 1 ประจําปL 2562 ให/สมาชิก อบต. และ  
ผู/ทรงเกียรติได/รับทราบแล/ว ต�อไปผมขอเข/าสู�ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 
นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เรียนท�านสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติ  ท�านคณะผู/บริหาร  และผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน  วันนี้เปCนการ
ประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปL 2562 กระผมขอ 
แจ/งให/ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

       1.เรื่อง แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎร  (ส.ส.)   ปL พ.ศ.2562
ตามท่ีจังหวัดลําปางแจ/งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎร ปL พ.ศ.2562 เพ่ือให/
ผู/บริหารท/องถ่ิน สมาชิกสภาท/องถ่ิน ข/าราชการหรือพนักงานส�วนท/องถ่ินวางตนเปCนกลางทางการเมือง              
โดยเคร�งครัด และให/การดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎร เปCนไปด/วยความเรียบร/อย สุจริตและ              
เท่ียงธรรม นั้น 

บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ/งผลการหารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทน
ราษฎร  ปL พ.ศ.2562 เก่ียวกับการปฏิบัติหน/าท่ีหรือการวางตัวของผู/บริหารท/องถ่ิน สมาชิกสภาท/องถ่ิน 
ข/าราชการหรือพนักงานส�วนท/องถ่ิน ในช�วงระยะเวลาเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎร ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0818.4/ว 1210 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ, 2562 สรุปได/ดังนี้ 

1. กรณีผู/บริหารหรือสมาชิกสภาท/องถ่ิน สามารถใช/การแนะนําหรือช�วยเหลือในการดําเนินการ
ท่ีเก่ียวข/องกับการเลือกต้ังของผู/สมัครหรือพรรคการเมืองได/ ซ่ึงเปCนไปตามแนวทางพิจารณาตอบข/อสอบถาม
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขต ประธานสภาหรือ
สมาชิกสภาท/องถ่ินสามารถเข/าร�วมช�วยเหลือหรือกระทําการใดๆ อันเปCนการสนับสนุนผู/สมัครในการรณรงค,หา
เสียงเลือกต้ัง (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด�วนท่ีสุด ท่ี ลต 0019/1916 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ, 2562) 

2. กรณีข/าราชการหรือพนักงานส�วนท/องถ่ิน ซ่ึงได/แก�ข/าราชการ พนักงาน เจ/าหน/าท่ีและลูกจ/าง
ในส�วนท/องถ่ิน ต/องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ, 2562 ท่ีได/
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎรเปCนการเลือกต้ังท่ัวไปโดยเคร�งครัด 

 (1) ให/ข/าราชการ พนักงาน เจ/าหน/าท่ีและลูกจ/างในสังกัดของราชการส�วนกลาง ราชการส�วน
ภูมิภาคและราชการส�วนท/องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค,การมหาชน และหน�วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ ในความร�วมมือ 
ช�วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎร เ ม่ือได/รับการร/องขอจาก
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คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู/อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ัง 

 (2) ให/ข/าราชการ พนักงาน เจ/าหน/าท่ีและลูกจ/างในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ ท้ังใน
ส�วนกลางส�วนภูมิภาค และส�วนท/องถ่ินวางตัวเปCนกลางทางการเมือง  

 (3) นับแต�มีพระราชกฤษฎีกาให/มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎรเปCนการท่ัวไป จนถึง
วันเลือกต้ังการแต�งต้ัง (โยกย/าย) ข/าราชการ พนักงาน และเจ/าหน/าท่ีของรัฐทุกประเภทและทุกระดับท้ังใน
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาคและส�วนท/องถ่ิน ให/พิจารณาเท�าท่ีจําเปCน เพ่ือไม�ให/กระทบต�อการปฏิบัติหน/าท่ีในการ
เลือกต้ัง 

 (4) ให/ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท/องถ่ิน และหน�วยงานของรัฐ ให/
การสนับสนุนสถานท่ีเพ่ือใช/เปCนสถานท่ีในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎร รวมท้ังอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง  

 (5) ให/หน�วยงานทุกฝEายตามข/อ (4) สนับสนุนเก่ียวกับสถานท่ีปAดประกาศและท่ีติดแผ�นปHาย
เก่ียวกับการเลือกต้ังให/เพียงพอและเท�าเทียมกัน 

 (6) ให/มีการสนธิกําลังระหว�างทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัครด/านความปลอดภัย
เพ่ือให/การคุ/มครองประชาชนผู/มีสิทธิเลือกต้ัง และเจ/าหน/าท่ีจัดการเลือกต้ังได/รับความปลอดภัย โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต/ 

 2. เรื่อง การเลื่อนการอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน อําเภอแม�เมาะ ได/แจ/งให/ อบต. 
บ/านดง แจ/งให/ ผู/บริหารองค,กรปกครองท/องถ่ิน ,สมาชิกสภาองค,กรปกครองท/องถ่ิน  และข/าราชการส�วน
ท/องถ่ินเข/าร�วมอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เพ่ือให/ความรู/เรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย,กับประเทศไทยแก�ข/าราชการและประชาชนจิตอาสาโดยวิทยากรจิตอาสา๙๐๔ ในวัน
เสาร,ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ รุ�นท่ี๑ เวลา 08.00-11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง เนื่องจาก จังหวัด
ลําปางได/มีการกําหนดกลุ�มเปHาหมายผู/เข/าอบรมใหม� จึงขอเลื่อนการฝaกอบรมดังกล�าว ออกไปก�อน สําหรับการ
กําหนดการฝaกอบรมจะแจ/งให/ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี  4  กุมภาพันธ,  2562  

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝEายเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/จัดส�งบันทึกรายงานการประชุมสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ, 2562 
ให/กับท�านสมาชิกสภา อบต.ทุกท�านแล/วเพ่ือให/สมาชิกได/ตรวจสอบความถูกต/อง และให/สภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดงรับรองรายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท�านใดประสงค,แก/ไขถ/อยคําในรายงานการ
ประชุม  โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมพิจารณา  มีสมาชิกสภาอบต.ท�านใด ประสงค,จะขอแก/ไขรายงานการประชุม
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ, 2562 
ขอเชิญครับ 
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นายบัณฑิต  ลาภมา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี ๖ 
      เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วม
การประชุมทุกท�าน กระผม นายบัณฑิต  ลาภมา สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี ๖              
ขอแก/ไขรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2562  
เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ, 2562 หน/าท่ี 20 ในรายการมติเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย
และการพัฒนาตําบลบ/านดง นําไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน งบประมาณ หมู�บ/านละ ๑ ล/านบาท (ตามบันทึก
ข/อตกลง  ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553)  ประจําปL 2562 โครงการของ หมู�ท่ี 6 ไม�ปรากฏ ครับ  โดยให/เพ่ิม 
โครงการท่ี เสนอมาของหมู�ท่ี 6 ท้ังหมด  ดังนี้ 
หมู�ท่ี 6 บ�านแม�ส�าน 

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

    เนื่องจาก ฝEายเลขา ฯ  อาจพิมพ,ตกหล�น ครับ  และ ขอแก/ไข หน/าท่ี ๒๒ ตรง นายบัณฑิต  ลาภมา   
สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี ๕ ขอแก/ไขเปCน นายบัณฑิต  ลาภมา สมาชิกสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 6 ครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดจะเสนอ ขอแก/ไขถ/อยคํา ในรายงานการประชุมสภาองค,การบริหาร     
ส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี4 กุมภาพันธ, 2562  อีกไหมครับ ถ/าไม�มี
กระผมขอมติท่ีประชุมแก/ไขตามท่ี ท�านบัณฑิต  ลาภมา สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง               
หมู�ท่ี ๖ ขอแก/ไขและขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ,  2562  ขอโปรดยกมือข้ึนครับ    

มติท่ีประชุม    
          เห็นชอบแก/ไขตามท่ี ท�านบัณฑิต  ลาภมา  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี ๖ 
 ขอแก/ไขและรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก  
 ครั้งท่ี 1/2562  เม่ือวันท่ี  4  กุมภาพันธ,  2562 โดยมีสมาชิกยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 
 1 เสียง คือประธานสภา อบต.             
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ระเบียบวาระท่ี  3          เรื่อง  กระทู�ถาม 
นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         การยื่นกระทู/ถามต/องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภา
ท/องถ่ิน พ.ศ.2547 ข/อ 92 และข/อ 94  โดยเคร�งครัด ในวันนี้ไม�มีผู/ยื่นกระทู/ถามแต�อย�างใดดังนั้นจึงผ�าน
ระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   ท่ีเสนอใหม� 

   ระเบียบวาระท่ี  4.1   การขอความเห็นชอบเพ่ือประกอบการย่ืนขออนุญาตเข�าทําประโยชน�ใน
พ้ืนท่ีปCาไม�ของ การไฟฟEาฝCายผลิตแห�งประเทศไทย(กฟผ.) 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ระเบียบวาระท่ี  4.1 การขอความเห็นชอบเพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ี 
ปEาไม/ของ การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน  1 แปลง ขอเชิญ               
นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจง ครับ       

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
   เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและ
ผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน ด/วยองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับหนังสือจากการไฟฟHาฝEายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ) เรื่อง ขอความเห็นชอบเพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ี           
ปEาไม/ ตามหนังสือท่ี  กฟผ. S 521052/1065 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2562  สืบเนื่องจากการประชุมสภา 
อบต.บ/านดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2554 โดย สภาองค,การ
บริหารส�วนตําบล  ได/เห็นชอบ ในการต�ออายุหนังสืออนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)                 
เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขตปEาสงวนแห�งชาติ ปEาแม�เมาะ เพ่ือเปCนท่ีขุดคลองผันน้ําตามโครงการ
ขยายเหมืองแม�เมาะ เนื้อท่ี 1,144 - 0 - 89 ไร� ท/องท่ีตําบลแม�เมาะ และตําบลบ/านดง อําเภอแม�เมาะ 
จังหวัดลําปาง ซ่ึงต�อมาได/มีการปรับปรุงแนวเขตปEา พบว�า พ้ืนท่ีบางส�วน อยู�ในเขตปEามติฯ เนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 
ไร�  ซ่ึงทาง กฟผ. ได/ยื่นคําขออนุญาตใช/ประโยชน,ในพ้ืนท่ีปEาจากกรมปEาไม/ เม่ือวันท่ี๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๐  และ
เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช/ประโยชน,ในเขตปEามติ (คกก.) ได/ผ�านความ
เห็นชอบในการยื่นขออนุญาตในการใช/พ้ืนท่ีของ กฟผ.แล/ว  โดยมีข/อเสนอแนะ ให/ กฟผ.จัดทําความเห็นของ 
อบต.บ/านดง ให/เปCนป�จจุบัน ในการขอความเห็นชอบของ กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขต        
พ้ืนท่ี ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘-1-96 ไร�  ก�อนนําเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 
ในการอนุมัติ ต�อไป 

      โดยการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ได/ดําเนินการชี้แจงเอกสารเพ่ิมเติมโดยได/แจ/งมายัง
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง และได/ยื่นหนังสือให/นายอําเภอแม�เมาะช�วยดําเนินการประสานเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการยื่นขออนุญาตใช/พ้ืนท่ีจากกรมปEาไม/ ซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง อีกครั้งหนึ่ง  โดยคณะผู/บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และฝEายปกครอง ได/ลงตรวจแนวเขต ไปแล/ว ซ่ึง กฟผ.ได/เข/าประชาคมกับชาวบ/านไปเรียบร/อย 
โดยกํานัน ผู/ใหญ�บ/าน ได/ส�งรายงานการประชุมประชาคม สรุปรายละเอียดดังนี้ 
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บ/านหัวฝาย หมู� 1  – มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ใน
เขตปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�  ได/    
บ/านดง หมู� 2  – มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ในเขต  
ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�  ได/   
บ/านท�าสี หมู� 3 – มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ในเขต
ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�   ได/ 
บ/านจําปุย หมู� 4 – มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ในเขต
ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�  ได/ 
บ/านกลาง หมู� 5 – มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ในเขต
ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�  ได/ 
บ/านแม�ส/าน หมู� 6 – มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ใน
เขตปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�   ได/ 
บ/านสวนปEาแม�เมาะ หมู� 7 – มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทํา
ประโยชน,ในเขตปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�   ได/ 
บ/านหัวฝายหล�ายทุ�ง หมู� 8 – มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทํา
ประโยชน,ในเขตปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�   ได/ 
         จึงเรียนมาเพ่ือให/สมาชิกสภา อบต.บ/านดง พิจารณาครับ 
 
นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีได/เสนอญัตติในการขอความเห็นชอบเพ่ือ
ประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีปEาไม/ของ การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงอยู�
ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน  1 แปลง เขตปEามติฯ เนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� และก�อนท่ีท�านสมาชิกฯ                    
จะอภิปรายผมขอเชิญ เจ/าหน/าท่ีของการไฟฟHาฝEายผลิตประเทศไทย (กฟผ.)  ชี้แจงรายละเอียดเหตุผล ครับ ขอ
เชิญครับ    
 
นายประจวบ ดอนคํามูล  ผู�อํานวยการ ฝCายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ
ประชุม ทุกท�าน กระผมนายประจวบ ดอนคํามูล  ผู/อํานวยการ ฝEายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ กระผม ขอ
ชี ้แจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทํา
ประโยชน,ในเขตปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�ซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน  1 แปลงสืบเนื่องจากการ
ประชุมสภา อบต.บ/านดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี     3 พฤศจิกายน  2554  
โดย สภาองค,การบริหารส�วนตําบล  ได/เห็นชอบ ในการต�ออายุหนังสืออนุญาตให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขตปEาสงวนแห�งชาติ           ปEาแม�เมาะ เพ่ือเปCนท่ี
ขุดคลองผันน้ําตามโครงการขยายเหมืองแม�เมาะ เนื้อท่ี 1,144 – 0 - 89 ไร� ท/องท่ีตําบลแม�เมาะ และตําบล
บ/านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงต�อมาได/มีการปรับปรุงแนวเขตปEา พบว�า พ้ืนท่ีบางส�วน อยู�ในเขตปEา
มติฯ เนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�   ซ่ึงทาง กฟผ.  ได/ยื่นคําขออนุญาตใช/ประโยชน,ในพ้ืนท่ีปEาจากกรมปEาไม/ เม่ือ
วันท่ี ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๐  และเม่ือวันท่ี ๑๓  กุมภาพันธ, ๒๕๖๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช/ประโยชน,ใน
เขตปEามติ (คกก.) ได/ผ�านความเห็นชอบในการยื่นขออนุญาตในการใช/พ้ืนท่ีของ กฟผ.แล/ว  โดยมีข/อเสนอแนะ 
ให/ กฟผ.จัดทําความเห็นของ อบต.บ/านดง ให/เปCนป�จจุบัน ในการขอความเห็นชอบของ กฟผ.เข/าทําประโยชน,
หรืออยู�อาศัยภายในปEามติฯ เนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�  ก�อนนําเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล/อม ในการอนุมัติ ซ่ึงการขออนุญาตดังกล�าว ทาง กฟผ.ได/ดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมาย
ระเบียบฯของกรมปEาไม/และหน�วยงานท่ีเก่ียวข/องมาโดยตลอด แต�เนื่องจาก กฎหมายและระเบียบฯต�างๆท่ี
เก่ียวข/องได/มีการแก/ไขเพ่ิมเติม ทําให/การพิจารณาอนุญาตนั้นเกิดการหยุดชะงักและต/องจัดทําเอกสารตาม
ระเบียบท่ีเ ก่ียวข/อง  เ พ่ือนํา เสนอต�อคณะกรรมการฯ ก�อนจะเสนอต�อรัฐมนตรีว� าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ในการอนุมัติ ซ่ึงขณะนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช/ประโยชน,ในเขตปEา
มติ (คกก.) ได/ผ�านความเห็นชอบในการยื่นขออนุญาตในการใช/พ้ืนท่ีของ กฟผ.แล/ว  โดยมีข/อเสนอแนะ ให/ 
กฟผ.จัดทําความเห็นของ อบต.บ/านดง ให/เปCนป�จจุบัน ในการขอความเห็นชอบของ กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรือ
อยู�อาศัยภายในเขตปEามติฯเนื้อท่ี   ๑๐๘ –1-96 ไร�  ก�อนนําเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล/อม ในการอนุมัติ  และการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย ได/ ดําเนินการประชุมประชาคม      
ทุกหมู�บ/านในเขตตําบลบ/านดง ท้ัง ๘ หมู�เรียบร/อยแล/ว ปรากฏว�า มีมติเห็นชอบ ให/   กฟผ.เข/าทําประโยชน,
หรืออยู�อาศัยภายในเขตปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/ ทุกหมู�บ/าน จึงเปCนเหตุจําเปCนเร�งด�วน ท่ีการไฟฟHา
ฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ในการขอความเห็นชอบให/ กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขตใน
พ้ืนท่ีปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ต�อสภาองค,การบริหารส�วนตําบล บ/านดง  จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง  เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณเจ/าหน/าท่ีของการไฟฟHาฝEายผลิตประเทศไทย (กฟผ.)  ท่ีได/ชี่แจงรายละเอียด เหตุผลการเสนอ
การขอความเห็นชอบเพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีปEาไม/ของ การไฟฟHาฝEายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน  1 แปลง เขตปEามติฯ เนื้อท่ี ๑๐๘–1-96 ไร� และ
ก�อนท่ีท�านสมาชิกฯ จะอภิปรายผมขอเชิญ เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ชี้แจงข/อระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข/อง ครับ ขอเชิญครับ    

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน  กระผม            
ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอชี้แจงข/อระเบียบ/
กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับวาระนี้ ดังนี้ 
 - ระเบียบกรมปEาไม/ว�าด/วยการกําหนดหลักเกณฑ,  วิธีการ และเง่ือนไขในการใช/พ้ืนท่ีเปCนสถานท่ี
ปฏิ บั ติ ง า น   ห รื อ เ พ่ื อ ป ร ะ โ ยช น, อ ย� า ง อ่ื น ข อ ง ส� ว น ร าช ก า รห รื อ อ ง ค, ก า ร ขอ ง รั ฐ ภ าย ใน เ ข ต 
ปEาสงวนแห�งชาติ  พ.ศ. 2548  ประกาศ ณ วันท่ี  17  มกราคม  พ.ศ.  2548   
            - ระเบียบกรมปEาไม/ตามหนังสือ ท่ี กษ  0705(3)/ว 13659 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2530             
เรื่อง  การขอเข/าทําประโยชน,ในเขตปEาไม/ 
หมวด 3 การประกาศกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีเพ่ือใช/เปCนสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน,อย�างอ่ืนของส�วน
ราชการหรือองค,การของรัฐ  
ข/อ 7 การพิจารณาพ้ืนท่ีภายในเขตปEาสงวนแห�งชาติ เพ่ือใช/เปCนสถานท่ีปฏิบัติงานหรือ เพ่ือประโยชน,ของรัฐ
อย�างอ่ืน ให/ส�วนราชการหรือองค,การของรัฐเข/าใช/พ้ืนท่ีนั้น ให/พิจารณาจํานวนพ้ืนท่ี แต�ละคําขอตามความ
จําเปCนและเหมาะสมแก�การใช/พ้ืนท่ี ตามวัตถุประสงค,และโครงการท่ีเสนอพร/อมคําขอ และมีกําหนดระยะเวลา
ตามความจําเปCนท่ีต/องการใช/พ้ืนท่ีนั้น เม่ือพิจารณาแล/วเห็นว�าไม�มีลักษณะ ต/องห/ามตามข/อ 8 ก็ให/ทําประกาศ
กําหนดบริเวณดังกล�าวเปCนบริเวณท่ีทางราชการใช/ประโยชน,ตามท่ี กรมปEาไม/เห็นสมควรแต�ไม�เกินสามสิบปL  
ข/อ 8 การประกาศกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีให/ส�วนราชการ หรือองค,การของรัฐเข/าใช/ประโยชน,ตามข/อ 7 จะกระทํา
ได/เม่ือพ้ืนท่ีท่ีขอใช/ต/อง 
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8.1 ไม�เปCนพ้ืนท่ีปEาซ่ึงใช/ในการศึกษาค/นคว/าทางวิชาการปEาไม/ 
8.2 ไม�อยู�ในพ้ืนท่ีปEาท่ีมีสภาพเปCนปEาตานน้ําลําธาร ชั้นท่ี 1 เอ ตามหลักเกณฑ,และ วิธีการท่ีได/กําหนดชั้น
คุณภาพลุ�มน้ําตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2528 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2529 เม่ือวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2531 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2534และเม่ือวันท่ี           
21 กุมภาพันธ,2538 
8.3 ไม�มีป�ญหากับราษฎรในพ้ืนท่ีและบริเวณใกล/เคียงและต/องได/รับความเห็นชอบ จากสภาตําบลหรือองค,การ
บริหารส�วนตําบลท/องท่ีท่ีปEานั้นต้ังอยู� 
            จึงนําเรียนสมาชิกสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเพ่ือโปรดทราบครับ 
นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         ตามท่ีเลขานุการสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล/ว ขอเชิญ
สมาชิกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง พิจารณา หรือผู/ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได/โปรดเสนอ
ความเห็นหรือซักถาม ได/ ครับ 

นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม  ทุกท�าน กระผมนายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  รองประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
ขอทราบว�า ได/มีหนังสือแจ/งเก่ียวกับประชาคมของหมู�บ/านมาแจ/งให/ อบต.บ/านดงได/รับทราบหรือยังเก่ียวกับ 
ผลมติท่ีประชุมประชาคมหมู�บ/านครับ 

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

ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  ขอชี้แจง ว�า ได/มีหนังสือ 
แจ/งผลมติท่ีประชุมประชาคมของหมู�บ/านจากผู/ใหญ�บ/านทุกหมู�บ/านมายัง อบต.บ/านดง  เรียบร/อยแล/วครับ และ 
ผลมติท่ีประชุมประชาคม ทุกหมู�บ/านท้ัง ๘ หมู�บ/าน เห็นชอบให/  กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยในเขต 
ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/ 

นายเทียนชัย  ทวีสาร   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   หมู�ท่ี7  
เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน  กระผม 

นายเทียนชัย  ทวีสาร  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี7 ทางการไฟฟHาฝEายผลิตแห�ง
ประเทศไทย ได/เข/ามาดําเนินการประชุมประชาคม บ/านหมู� ๗  แล/ว  ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให/  กฟผ.เข/าทํา
ประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขตปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/ แต�ขอให/ กฟผ.ดําเนินการในด/าน
ผลกระทบ ต�อประชาชน และเรื่องสิ่งแวดล/อม ให/กับชุมชน ให/ดียิ่งข้ึน เนื่องจาก ชาวบ/านได/รับผลกระทบจาก
การทําเหมือง ของ กฟผ. และ ชาวบ/านได/เสียสละ ทรัพยากรในชุมชนเพ่ือประโยชน,ส�วนรวม  จึงขอให/ กฟผ.
ดูแลชุมชน ในเรื่องต�างๆ ด/วย 

นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ
ประชุม ทุกท�าน กระผมนายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  รองประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
ทางการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย ได/เข/ามาดําเนินการประชุมประชาคมและได/มาชี้แจงเหตุผลความ 
จําเปCนต�างๆให/แก� บ/านหมู�ท่ี 3 แล/ว ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ให/ กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายใน 
เขต ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/  และ ผมจะขอเอามติของท่ีประชุมประชาคมของหมู�บ/านมาเปCนหลักใน 
การตัดสินใจ ในการให/ความเห็นชอบในครั้งนี้ 



10 
 

 
นางกันยา  กันเอ�ย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   หมู�ท่ี 8 

เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุม ทุกท�าน ดิฉันนางกันยา  กันเอ/ย  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี8 ทางการ
ไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย ได/เข/ามาดําเนินการประชุมประชาคมและได/มาชี้แจงเหตุผลความจําเปCนต�างๆ
ให/แก� บ/านหมู�ท่ี 8  แล/ว  ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ให/ กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขตในพ้ืนท่ี 
ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/  โดยได/ชี้แจงว�า กฟผ.จะขอใช/พ้ืนท่ีปEา ตามวัตถุประสงค,เดิม คือ ใช/เปCน 
คลองส�งน้ํา 

นางอรพิน  วงค,หน�อแก/ว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  หมู�ท่ี 2 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม ทุกท�าน ดิฉันนางอรพิน  วงค,หน�อแก/ว สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 2 
ทางการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย ได/เข/ามาดําเนินการประชุมประชาคมและได/มาชี้แจงเหตุผลความ
จําเปCนต�างๆให/แก� บ/านหมู�ท่ี 2 แล/ว  ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ให/  กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายใน
เขตพ้ืนท่ี ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/  โดยทางราษฎร บ/านดง  หมูท่ี2 ได/ขอให/ ทาง กฟผ. ขยายและทํา
คันดิน ในคลองส�งน้ํา บริเวณ ทุ�งบ�อแย/ เพ่ือให/ประชาชนใช/เพ่ือการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี  

นางยุพิน  วงค�อะทะ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  หมู�ท่ี 1 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม ทุกท�าน ดิฉันนางยุพิน  วงค,อะทะ สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 1               
ทางการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย ได/เข/ามาดําเนินการประชุมประชาคมและได/มาชี้แจงเหตุผลความ
จําเปCนต�างๆให/แก� บ/านหมู�ท่ี1  แล/ว  ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ให/   กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายใน
เขตพ้ืนท่ี ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/  แต�ให/ใช/ตามวัตถุประสงค,เดิมห/ามเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค, 

นายประกอบ  อินป9ญญา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  หมู�ท่ี 4 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม ทุกท�าน กระผม นายประกอบ  อินป�ญญา  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 4  
ทางการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย ได/เข/ามาดําเนินการประชุมประชาคมและได/มาชี้แจงเหตุผลความ
จําเปCนต�างๆให/แก� บ/านหมู�ท่ี 4  แล/ว  ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ให/ กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายใน
เขตพ้ืนท่ี ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/ โดยให/ใช/ตามวัตถุประสงค,เดิมถ/าจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค,
จะต/องแจ/งให/ประชาชนรับทราบและเห็นชอบก�อน   

นายอินจันทร�  อินตา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   หมู�ท่ี5 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม ทุกท�าน กระผม นายอินจันทร,  อินตา สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 5               
ตามท่ีการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย ได/เข/ามาดําเนินการประชุมประชาคมและได/มาชี้แจงเหตุผลความ
จําเปCนต�างๆให/แก� บ/านหมู�ท่ี 5  แล/ว ทางบ/าน หมู�ท่ี5 ก็มีความกังวลเปCนห�วงผลกระทบจากการทําเหมือง ของ 
กฟผ.ในหมู�บ/านบ/านข/างล�าง ว�ามีผลกระทบหรือไม� ขอให/ กฟผ.ช�วยดูแลเรื่องผลกระทบด/านสิ่งแวดล/อม ต�อ
ประชาชน ด/วยครับ  และทางบ/านหมู�ท่ี5ได/มีมติ ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ให/  กฟผ.เข/าทําประโยชน,หรืออยู�
อาศัยภายในเขตพ้ืนท่ี ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร� ได/    
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นางณัฐิยา   อุปกิจ รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ 
ประชุม  ทุกท�าน ดิฉัน นางณัฐิยา   อุปกิจ รองนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  ดิฉันเปCนห�วงการปรับ
หน/าดินท่ีท้ิงดิน ของ กฟผ.และเรื่องสิ่งแวดล/อม ตลอดจน การจัดทําถนนเลียบคลองท่ีใช/สัญจรไปมา ของ
ประชาชนตําบลบ/านดง  ท่ีโดนดินถล�ม เม่ือปLท่ีแล/ว จะมีผลกระทบต�อประชาชน  โดยขอให/ กฟผ. ดูแลและ
แก/ไขป�ญหาให/เรียบร/อย   

นายทองคํา  วงค�แก�วมูล  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   หมู�ท่ี8 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม  ทุกท�าน กระผม นายทองคํา  วงค,แก/วมูล  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 8 
กระผมขอให/ทางการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย ให/ผู/รับเหมาการก�อสร/างสิ่งสาธารณูปโภค ถนน หรือ
บริเวณท่ีจัดสรรท่ีอพยพของราษฎรตําบลบ/านดง ท่ีการไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย จัดสรรให/ โดยขอให/
บดอัดดิน และถนน และให/ก�อสร/างให/ได/มาตรฐานและขอให/ การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทยช�วยดูแล
รับผิดชอบ สิ่งสาธารณูปโภค  ถนน หรือบริเวณท่ีจัดสรรท่ีอพยพของราษฎรตําบลบ/านดง ในช�วงระยะเวลา
แรก ในการเข/าไปอยู�อาศัยท่ีอพยพ  เพราะเกรงว�า อาจเกิดป�ญหาต�างๆในช�วงระยะเวลา เข/าไปอาศัยใน
ช�วงแรก 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม  ทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ผม ในฐานะ
อนุกรรมการอพยพฯ  จะนําเรียนในที่ประชุม คณะกรรมการ และแจ/งให/ การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศ
ไทยรับทราบให/ครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ในญัตติการขอความเห็นชอบเพ่ือ
ประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีปEาไม/ของ การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงอยู�
ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน  1 แปลง เขตปEามติฯ เนื้อท่ี๑๐๘ –1-96 ไร�ขอเชิญครับ   

ท่ีประชุม                 ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ในเม่ือไม�มีผู/ใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.บ/านดงว�าสมาชิกสภา อบต. 

ท�านใดเห็นชอบให/ การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีปEาไม/ซ่ึงอยู�ในเขตตําบล
บ/ านดง  เ พ่ือประกอบการยื่ นขออนุญาตเข/ า ทําประโยชน, ใน พ้ืน ท่ีปE า ไม/   ใน พ้ืน ท่ีปE าม ติฯ เนื้ อ ท่ี                       
๑๐๘ –1-96 ไร�  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม   

- เห็นชอบ/รับรอง   จํานวน     13     เสียง 
              - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน     -   เสียง 
              - งดออกเสียง      จํานวน     1     เสียง (ประธานสภา) 
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นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เปCนอันว�าสภา อบต.บ/านดง มีมติเห็นชอบ ให/การไฟฟHาฝEายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ใน
พ้ืนท่ีปEาไม/ของซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง เพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีปEาไม/  ในพ้ืนท่ี
ปEามติฯเนื้อท่ี ๑๐๘ –1-96 ไร�   โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ 
ประธานสภา อบต.     

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
ตอนนี้ก็เปCนเวลา 12.05  น. แล/ว ผมขอพักการประชุม  1 ชั่วโมง  เพ่ือพักรับประทานอาหาร

กลางวันก�อนครับ 

       ระเบียบวาระท่ี 4.2    ญัตติ ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  เรื่อง การบริหาร
กิจการประปา  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562  

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  
 คณะผู/บริหารได/แก�นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/เสนอ ญัตติ ร�างข/อบัญญัติองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหารกิจการประปา  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  ขอพิจารณาในวาระแรก 
เพ่ือขอความเห็นชอบรับหลักการ ขอเชิญนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  ครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม  ทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงขอเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง เรื่อง การบริหารกิจการประปา                 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  ตามรายละเอียดหลักการและเหตุผล  ดังต�อไปนี้ 

หลักการ 
     เพ่ือให/มีข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหารกิจการประปา ( ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2562 ให/มีความสมบูรณ, เกิดความคล�องตัว เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ จึงมีหลักการในการ ตรา
ข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง นี้ข้ึน 

เหตุผล 

 เนื่องจากข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  เรื่อง การบริหารกิจการประปา             
พ.ศ.2561   ท่ีบังคับใช/อยู�ในป�จจุบันไม�ครอบคลุมการปฏิบัติงานด/านการประปาขององค,การบริหารส�วนตําบล 
ก�อให/เกิดป�ญหาในการปฏิบัติงานของเจ/าหน/าท่ีและผู/ท่ีเก่ียวข/อง จําเปCนต/องแก/ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให/เกิดความ
คล�องตัว เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ และให/การดําเนินการกิจการประปาขององค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดงเปCนไปด/วยความเรียบร/อย ดังนั้นผู/บริหารจึงเสนอร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง 
การบริหารกิจการประปา ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  เพ่ือให/สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/พิจารณาให/
ความเห็นชอบต�อไป 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล�าวข/างต/น กระผมขอเสนอร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบล    
บ/านดง เรื่อง  การบริหารกิจการประปา ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารร�างข/อบัญญัติ
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหารกิจการประปา (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562 ท่ีได/ส�งมอบให/ท�าน
ประธานสภาฯ ครบตามจํานวนสมาชิกสภาเพ่ือให/สภา อบต.บ/านดง พิจารณาให/ความเห็นชอบรับหลักการ
ต�อไป 
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 นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง  
      ขอบคุณท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีได/นําเสนอหลักการ และเหตุผลแห�งร�าง
ข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหารกิจการประปา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และก�อนท่ี
ท�านสมาชิกสภา อบต. จะอภิปรายผมขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจง 
ระเบียบกฎหมาย เก่ียวกับการพิจารณาร�างข/อบัญญัติดังกล�าว ขอเชิญ  ครับ    

ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง        
            เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม     
ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอชี้แจงข/อระเบียบ/
กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับวาระนี้  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน    พ.ศ. 
2547 (แก/ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข/อ 45 ญัตติร�างข/อบัญญัติท่ีประชุมสภาท/องถ่ินต/อง
พิจารณาเปCน 3 วาระ แต�ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินจะอนุมัติให/พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได/ ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู/บริหารท/องถ่ินหรือสมาชิกสภาท/องถ่ินจํานวนไม�น/อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนผู/ท่ีอยู�ในท่ี
ประชุมจะเปCนผู/เสนอก็ได/ เม่ือท่ีประชุมสภาท/องถ่ินอนุมัติให/พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล/วการพิจารณาวาระ
ท่ีสองนั้นให/ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินเปCนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให/ประธานท่ีประชุมเปCนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ข/อ 49 วรรคสี่ ในการพิจารณาร�างข/อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวผู/แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด/วยวาจาได/ข/อ 52 การพิจารณาร�างข/อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม�มี
การอภิปรายเว/นแต�ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินจะได/ลงมติให/มีการอภิปราย ถ/ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ 
ให/ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินลงมติว�าจะให/ตราเปCนข/อบัญญัติหรือไม� จึงนําเรียนท่ี  ประชุมสภา อบต.เพ่ือโปรดทราบ 
ครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ตามท่ีท�านเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายเรียบร/อยแล/ว
และนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/แถลงหลักการและเหตุผลการ ขอความเห็นชอบร�างข/อบัญญัติ
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่องการบริหารกิจการประปา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 ต�อสภา อบต.               
ไปแล/วนั้น มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดประสงค,จะอภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ   

นายเทียนชัย  ทวีสาร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   หมู�ท่ี7 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ 
ประชุม ทุกท�าน กระผม นายเทียนชัย  ทวีสาร  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี7 กระผม
เห็นด/วยร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่องการบริหารกิจการประปา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
เนื่องจาก ได/รับการร/องขอจากประชาชนผู/จะขอใช/น้ําในพ้ืนท่ี  แต�ผม ขอเสนอ เพ่ิมเติมว�า ถ/าจะขอ
เปลี่ยนแปลงบัญชีอัตราค�าน้ําประปา เพ่ือให/ผู/ใช/น้ําได/มีภาระค�าใช/จ�ายน/อยลงได/หรือไม� 

นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ 
ประชุม ทุกท�าน กระผมนายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  รองประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
กระผม ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ว�าการบริหารกิจการประปา นั้นจะต/องใช/มาตรฐานของการประปาส�วนภูมิภาค 
และการดําเนินการกิจการประปา มีต/นทุนการผลิตน้ําประปา อยู�พอสมควร ถ/าบริหารไม�ดี อาจจะทําให/ 
ขาดทุน และเกิดภาระทางการเงินได/ 
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นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

ผมขออนุญาตชี้แจง ว�า ถ/าเราใช/มาตรฐานของการประปาส�วนภูมิภาค มาเปCนแนวทางท้ังหมด นั้น คุณภาพ
น้ําประปา จะต/องมีมาตรฐานเดียวกัน   

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการ 
ประชุม ทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  ผม ขอชี้แจง 
ว�าตามท่ีท�าน สมาชิก อบต. เปCนห�วง การบริหารกิจการประปา และ ขอให/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตรา 
ค�าน้ําประปา นั้น  ผม ขอเรียนให/ทราบว�า การดําเนินการกิจการประปา มีต/นทุนการผลิตน้ําประปา                
หลายอย�าง เช�น ค�าไฟฟHา  ค�าสารคลอลีนและวัสดุอ่ืนๆ ค�าจ/างผู/ดูแลระบบประปา ฯลฯ  แต�ในท้ังนี้และท้ังนั้น 
อบต.เรา ก็ตระหนัก ว�า เปCนการบริการสาธารณะ ไม�แสวง ผลกําไร โดยหวังผล การบริการประชาชนเท�านั้น 
ดังนั้น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต�างๆ  ผม ขอระยะเวลา ในการจัดทําข/อมูลให/ครบถ/วน รอบด/าน แล/วจะ
นําเสนอต�อท่ีประชุม สภา อบต.พิจารณา ร�วมกัน ต�อไป ครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
     มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให/ผมขอมติท่ี
ประชุมว�าจะเห็นชอบให/รับหลักการแห�งร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหาร
กิจการประปา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 1 หรือไม� สมาชิกสภา อบต.ท�านใด เห็นชอบให/รับหลักการ
แห�งร�างข/อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 1 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                    

         เห็นชอบรับหลักการ ร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหารกิจการประปา   
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกสภา อบต.ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ 
ประธานสภา อบต.   

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      เปCนอันว�าสภา อบต.แห�งนี้ มีมติรับหลักการแห�งร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง 
การบริหารกิจการประปา ( ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562 ข/อบัญญัตินี้ต/องพิจารณาสามวาระ การพิจารณาวาระ              
ท่ี 2 ข้ันแปรญัตติขอปรึกษาท่ีประชุมว�าจะพิจารณาข้ันแปรญัตติ ในวัน เวลา และสถานท่ีใด   
นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

     เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุม ทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เนื่องจาก       
ร�างข/อบัญญัติฉบับนี้ไม�ได/เปCนร�างข/อบัญญัติงบประมาณและเพ่ือให/การ  พิจารณาเปCนไปด/วยความรวดเร็ว จึง
ขอเสนอให/พิจารณาร�างข/อบัญญัติ ฉบับนี้เปCนสามวาระรวดเดียว ตามข/อ 45 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก/ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ท่ี 2) พ.ศ.2554 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/เสนอให/มีการพิจารณาร�างข/อบัญญัติเปCนสามวาระ 
รวดเดียว สมาชิกสภา อบต.มีความเห็นเปCนอย�างอ่ืนอีกหรือไม� ขอเชิญเสนอได/ครับ 

ท่ีประชุม                             ไม�มีสมาชิก อบต.เสนอ 
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นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  หากไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.              
ว�าสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเห็นชอบพิจารณาร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหาร
กิจการประปา (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562 เปCนสามวาระรวดเดียว ตามข/อ 45 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก/ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โปรดยกมือข้ึน
ครับ 

มติท่ีประชุม                                  

  เห็นชอบให/พิจารณาร�างข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหารกิจการประปา           
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562 เปCนสามวาระรวดเดียว ตามข/อ 45 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับ
การประชุมสภาท/องถ่ิน   พ.ศ.2547 (แก/ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือ
เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา อบต. 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 การพิจารณาในวาระท่ี 2 ให/ท่ีประชุมสภา อบต.เปCนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และผมเปCนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และผู/แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด/วยวาจาได/ ซ่ึงต�อไปเปCนการพิจารณา                 
ในวาระท่ี 2  มีสมาชิกสภาท�านใดประสงค,จะแปรญัตติ หรือแก/ไขร�างข/อบัญญัตินี้ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                     ใช/เวลาพิจารณาพอสมควร 

ท่ีประชุม                 ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เม่ือไม�มีผู/ใดเสนอ ผมถือว�าท่ีประชุมสภา อบต.มีมติให/คงไว/ตามร�างเดิม ผมจึงขอมติท่ีประชุมว�า            
สภา อบต.จะเห็นชอบให/ผ�านการพิจารณาในวาระท่ี 2 หรือไม� สมาชิกสภา อบต.ท�านใด เห็นชอบให/ผ�านการ
พิจารณา  ในวาระท่ี 2 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                                  

  เห็นชอบให/ ให/ผ�านการพิจารณาในวาระท่ี 2 โดยให/คงไว/ตามร�างเดิมแห�ง  ร�างข/อบัญญัติองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่ อง การบริหารกิจการประปา (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.  2562 โดยมีสมาชิก                 
สภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภา อบต.   

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        เม่ือสมาชิกสภา อบต.ได/มีการรับรองคําแปรญัตติเรียบร/อยแล/ว ต�อไปเปCนการพิจารณาลงมติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547  ข/อ 52 การพิจารณาร�าง
ข/อบัญญัติในวาระท่ีสามไม�มีการอภิปราย เว/นแต�ท่ีประชุมสภาท/องถ่ินจะได/ลงมติให/มีการอภิปรายถ/ามีเหตุอัน
สมควรในการพิจารณาวาระนี้ให/ท่ีประชุมสภาท/องถ่ิน ลงมติว�าจะให/ตราเปCน ข/อบัญญัติหรือไม� ดังนั้นผมจะขอ
ความเห็นชอบในท่ีประชุม  สภาอบต.แห�งนี้ว�าสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเห็นชอบให/ตราร�างข/อบัญญัติองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่องการบริหารกิจการประปา (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ให/ท่ีประชุมพิจารณาสมควร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ/รับรอง         จํานวน     13  เสียง 
  ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง      จํานวน     -    เสียง 
 งดออกเสียง         จํานวน    1    เสียง (ประธานสภา อบต.) 
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นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ท่ีประชุมมติเห็นชอบให/ตราข/อบัญญัติองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 13 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ 
ประธานสภา อบต. และจะได/นําเสนอ ให/นายอําเภอแม�เมาะพิจารณาให/ความเห็นชอบต�อไป  

ระเบียบวาระท่ี    4.3  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป$ ๒๕62 เพ่ือไปตั้งจ�ายเปOนรายการ
ใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ ส่ิงก�อสร�าง 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

ระเบียบวาระท่ี  4.2   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปL ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปCนรายการใหม�
ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง  จํานวน 3 โครงการ ขอเชิญท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบล    
บ/านดง เสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 

    เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดงผู/ทรงเกียรติทุกท�านกระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง      
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปL ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปCนรายการใหม�จํานวน            
3 โครงการ ในหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดิน และสิ่งก�อสร/าง โดยขออนุมัติ โอนลดจากแผนงานเคหะชุมชน           
งบดําเนินงาน ค� าใช/สอยประเภทค�าบํารุ งรักษาซ�อมแซมต้ังไว/  2,000,000 บาท โอนลดจํานวน                    
995,000 บาท  และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก�อสร/างโครงสร/างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค�าท่ี
ดินและสิ่งก�อสร/าง ประเภทค�าก�อสร/างโครงการก�อสร/างลานกีฬาเอนกประสงค, ต้ังไว/ 650,000 บาท  โอนลด
จํานวน 400,000 บาท  รวมท้ังหมด  1,395,000บาท ดังนี้    
1. โครงการเสริมผิวแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีต  สายกลางหมู�บ/าน หมู�ท่ี 8 ตําบลบ/านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัด
ลําปาง  วงเงินงบประมาณ 499,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ/านดง  
2. โครงการเสริมผิวแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีต สายซุ/มหมู�บ/าน หมู�ท่ี 1  ตําบลบ/านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง   
วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ/านดง  
3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายร/านอดิศักด์ิ - ประปา อบต. หมู�ท่ี 7 ตําบลบ/านดง อําเภอแม�เมาะ 
จังหวัดลําปาง  วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ/านดง  
       สืบเนื่องจากองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับ แจ/ง จาก ผู/นําหมู�บ/านและประชาชน ว�าขอให/ช�วย
แก/ไขป�ญหาในด/านการคมนาคมสัญจร และซ�อมแซมแก/ไขปรับปรุง ป�ญหา ถนนชํารุดและหรือขอก�อสร/างถนน 
ในเขตตําบลบ/านดง เพ่ือบรรเทาความเดือดร/อนของประชาชน  จึงขอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ�ายประจําปL  ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปCนรายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ี ดินและสิ่ งก�อสร/าง                   
จํานวน  3 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการเสริมผิวแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีต  สายกลางหมู�บ/าน หมู�ท่ี 8 ตําบลบ/านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัด
ลําปาง  วงเงินงบประมาณ 499,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ/านดง  
2. โครงการเสริมผิวแอสฟ�ลท,ติกคอนกรีต สายซุ/มหมู�บ/าน หมู�ท่ี 1  ตําบลบ/านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง   
วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ/านดง  
3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายร/านอดิศักด์ิ - ประปา อบต. หมู�ท่ี 7 ตําบลบ/านดง อําเภอแม�เมาะ 
จังหวัดลําปาง  วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ/านดง  
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โดยขออนุมัติ โอนลดจากแผนงานเคหะชุมชน งบดําเนินงาน  ค�าใช/สอยประเภทค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมต้ังไว/ 
2,000,000 บาท โอนลดจํานวน 995,000 บาท  และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก�อสร/าง
โครงสร/างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ประเภทค�าก�อสร/างโครงการก�อสร/างลานกีฬา
เอนกประสงค, ต้ังไว/ 650,000 บาท โอนลดจํานวน 400,000 บาท  รวมท้ังหมด  1,395,000บาท 
           จึงเรียนมาเพ่ือให/สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ขอบคุณท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีได/นําเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด การขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปL ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปCนรายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ,ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร/างและก�อนท่ีท�านสมาชิก อ.บ.ต. จะอภิปรายผมขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบล   
บ/านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาญัตติดังกล�าว ขอเชิญครับ  

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับการประชุมทุกท�าน กระผม              
ว�าท่ีร/อยเอกชัยทัศน,  ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอชี้แจงข/อระเบียบ/
กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับวาระนี้ ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยวิธีการงบประมาณขององค,กรปกครอง
ส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2541 แก/ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒และฉบับท่ี๓ พ.ศ.2543 ข/อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดิน และสิ่งก�อสร/าง ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปจ�าย
รายการใหม� ให/เปCนอํานาจอนุมัติของสภาท/องถ่ิน จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเพ่ือ
โปรดทราบครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ตามท่ีเลขานุการสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล/ว ขอเชิญ
สมาชิกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง พิจารณา หรือผู/ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได/โปรดเสนอ
ความเห็นหรือซักถาม ได/ ครับ 

นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  หากไม�มีกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.                

ว�าสมาชิกสภาฯท�านใดเห็นชอบ อนุมัติให/โอนงบประมาณรายจ�ายประจําปL ๒๕62 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปCนรายการ
ใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดิน และสิ่งก�อสร/าง จํานวน ๓ โครงการ โดยขออนุมัติ โอนลดจากแผนงานเคหะ
ชุมชน งบดําเนินงาน ค�าใช/สอยประเภทค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมต้ังไว/ 2,000,000 บาท โอนลดจํานวน  
995,000 บาท  และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก�อสร/างโครงสร/างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค�าท่ี
ดินและสิ่งก�อสร/าง ประเภทค�าก�อสร/างโครงการก�อสร/างลานกีฬาเอนกประสงค, ต้ังไว/ 650,000 บาท                
โอนลดจํานวน 400,000 บาท  รวมท้ังหมด  1,395,000บาท  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม    - เห็นชอบ/อนุมัติ         จํานวน    13    เสียง 
               - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน       -    เสียง 
      - งดออกเสียง      จํานวน      1    เสียง (ประธานสภา) 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู/บริหารท�านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆท่ีจะนําเสนอต�อท่ีประชุมสภา 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอเชิญครับ  

นายสมพงษ�  ต�นหนองดู�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี 2                   
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน กระผมนายสมพงษ,  ต/นหนองดู� สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 2                  
ขอให/นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ให/แจ/งขอความอนุเคราะห, ไป ยัง กฟผ.แม�เมาะ  ให/ดําเนินการขุด
ลอกและกําจัดวัชพืช อ�างเก็บน้ํา และเข่ือน และคลองส�งน้ํา ในเขตตําบลบ/านดง ท่ี กฟผ.แม�เมาะรับผิดชอบ  
เพราะ ประชาชน ใช/แหล�งน้ําต�างๆ นั้น ในการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล�งน้ํานั้น ต้ืนเขิน 
และเกรงว�าเข/าสู�ฤดูแล/ง แล/วจะไม�มีน้ําใช/ 

นายเทียนชัย  ทวีสาร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   หมู�ท่ี 7 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม ทุกท�าน กระผม นายเทียนชัย  ทวีสาร  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 7 
ขอให/นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เร�งให/ กองช�างดําเนินการ  จัดทําประมาณการออกแบบ และ 
จัดส�งโครงการ  ในงบ ๑๒ ล/าน ท่ี จะใช/งบ ของ กฟผ.ด/วยครับ เกรงว�า หากดําเนินการล�าช/า จะเบิกไม�ทันจะ 
ส�งผลเสียหายต�อประชาชน ครับ 

นางอรพิน  วงค�หน�อแก�ว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   หมู�ท่ี 2 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม  ทุกท�าน ดิฉันนางอรพิน  วงค,หน�อแก/ว  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  หมู�ท่ี 2  
ดิฉันได/รับแจ/ง จากประชาชน บ/านหมู�ท่ี๒  ว�าอยากให/ ทาง อบต.เพ่ิมถังขยะให/แก�ชุมชนด/วย เพ่ือจะได/ 
สะดวกในการท้ิงขยะ    

นายบัณฑิต  ลาภมา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หมู�ท่ี ๖ 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/าร�วม

การประชุมทุกท�าน  กระผม  นายบัณฑิต  ลาภมา  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี ๖ ขอ 
สอบ ถามว�า ถนนท่ีก�อสร/าง ในหมู�บ/านนั้นทําไมไม�ทําคอนกรีตแบบลาดเอียงในช�วงท่ีเปCนต/นทางการก�อสร/าง 
ผมเกรงว�าแค�ใช/ดินบดอัด อาจจะเพียงพอ  ถ/าเกิดในฤดูฝน อาจทําให/ดิน หายไป  จะทําให/เกิดอันตรายแก�ผู/ใช/ 
เส/นทาง  ขอให/ นายก อบต.หาทางแก/ไขให/ด/วยครับ 

นายศุกร�   ไทยธนสุกานต�  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน ผมขอชี้แจง ประเด็นดังนี้ 

1. ผมจะดําเนินการทําหนังสือและประสานแจ/งให/  กฟผ.แม�เมาะ ดําเนินการขุดลอกและกําจัดวัชพืช 
อ�างเก็บน้ํา และเข่ือน และคลองส�งน้ํา ในเขตตําบลบ/านดง  ให/ครับ 

2. ผมจะเร�งให/ กองช�างดําเนินการ จัดทําประมาณการออกแบบ และจัดส�งโครงการ ในงบ            
๑๒ ล/าน ท่ีของ กฟผ.ให/รวดเร็วและให/ทันปLงบประมาณ ครับ 
ในส�วนของถังขยะท่ีขอเพ่ิมและการแก/ไขป�ญหาถนนจะหาทางแก/ไขให/ครับ  
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นายมาย  ป9กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เม่ือไม�มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู/บริหารใดเสนอเรื่องอ่ืนต�อท่ีประชุมแล/ว ผม ขอขอบคุณทานสมาชิก
สภา อบต. คณะผู/บริหาร พนักงานส�วนตําบล รวมถึงผู/มีเกียรติทุกท�านท่ีเข/าร�วมประชุมสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดงในครั้งนี้ และได/ให/การสนับสนุน กิจการของสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง               
ด/วยดีตลอดมา ผมหวังเปCนอย�างยิ่งว�าคงได/รับความร�วมมือจากท�านเช�นนี้ตลอดไป ผมขอปAดการประชุม 
  
เลิกประชุมเวลา         14.30 น. 
 
       ว�าท่ีร/อยเอก           ผู/บันทึกการประชุม 
                (ชัยทัศน,   ศรีนันชัย) 
                            เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี                             
14  มีนาคม  2562 ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑ ประจําป$ ๒๕62 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม ๒๕62 มีเนื้อหาครบถ�วนถูกต�องสมบูรณ�             
ทุกประการ                                       
 
จึงลงลายมือช่ือไว�เปOนหลักฐาน  
 
                               (ลงชื่อ)....................................................ผู/ตรวจรายงานการประชุม  
                             (นางอรพิน วงศ,หน�อแก/ว) 
         สมาชิกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 2/ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู/ตรวจรายงานการประชุม  

      (นายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ) 
          สมาชิกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 3/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู/ตรวจรายงานการประชุม  

          (นางกันยา  กันเอ/ย) 
           สมาชิกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 8/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         สภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงได� มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�านดง  สมัย…………………… สมัยท่ี…………… ครั้งท่ี……….… ประจําป$…………………..  
เม่ือวันท่ี …………………………… 

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

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


