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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป% ๒๕63 

ในวันอังคารที่  26  พฤษภาคม  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 นายศรีมูล  ตุ�นแก/ว    ส.อบต.หมู� 1   ศรีมูล  ตุ�นแก/ว                
5 นางอรพิน  วงค,หน�อแก/ว ส.อบต.หมู� 2 อรพิน  วงค,หน�อแก/ว  
6 นายประกอบ  อินป�ญญา ส.อบต.หมู� 4 ประกอบ  อินป�ญญา  
7 นายอินจันทร,  อินตา ส.อบต.หมู� 5 อินจันทร,  อินตา  
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. นายถาวร  หลักแหลม           ส.อบต.หมู� 5       (ลาป=วย) 
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  เปBงขวัญ ผอ.กองช�าง สมหมาย  เปBงขวัญ  
7 นายสุวิชช,      ศรีปDนตา ผอ.กองคลัง สุวิชช,      ศรีปDนตา  
8 นางสาวณิชาภา  กุณวงศ, หัวหน/าฝ=ายการเงิน ณิชาภา   กุณวงศ,  
9 นางกนิษฐา   ซ่ือสัจจพงษ, นักวิเคราะห,นโยบายฯ กนิษฐา   ซ่ือสัจจพงษ,  

10 นางสาววราพร   กุณวงค, นักทรัพยากรบุคคลฯ วราพร    กุณวงค,  
 



2 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

11 นายประจวบ   ดอนคํามูล อบม. กฟผ.แม�เมาะ ประจวบ   ดอนคํามูล  
12 นายสุชาติ    ตุ�นแก/ว ช.อบม.-1 กฟผ.แม�เมาะ สุชาติ   ตุ�นแก/ว  
13 นางเกษศรินทร,  แปงแสน กสม.-ช กฟผ.แม�เมาะ เกษศรินทร,   แปงแสน  
14 นายวรรธน   แถบเงิน หสพ.-ช กฟผ.แม�เมาะ วรรธน   แถบเงิน  
15 นางสาวสุดธิดา  ปงหาญ ช.8 หสช.-ฟ กฟผ.แม�เมาะ สุดธิดา   ปงหาญ  
16 นายเลอสันต,   วงศ,เปIJย ผจก.ตําบลบ/านดง เลอสันต,   วงศ,เปIJย  
17 นายแผนกานต,   เพ่ิมสุข กฟผ.แม�เมาะ แผนกานต,  เพ่ิมสุข  
18 นายอารมย,   ปงลังกา กฟผ.แม�เมะ อารมย,    ปงลังกา  
19 นายประเวศ   บุญน/อม กฟผ.แม�เมาะ ประเวศ   บุญน/อม  

     
 

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/านดง มาครบองค,ประชุมแล/ว ขอเรียนเชิญท�าน
ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปDดการประชุมสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจําปI 2563 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ
ต�อไปครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           สวัสดีครับ ท�านสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงผู/ทรงเกียรติ, คณะผู/บริหาร และ
ผู/เข/าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้เปBนการเปDดประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจําปI 2563 ซ่ึงเจ/าหน/าท่ีได/แจกหนังสือพร/อมด/วยระเบียบวาระการประชุมให/ท�านล�วงหน/าแล/ว 
สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง มาประชุม 12 ท�านครบองค,ประชุมและลาประชุม                     
จํานวน 1 ท�าน คือ นายถาวร  หลักแหลม  สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ที่ 5 ผมขอ
เปDดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อ�านประกาศเรียกประชุมสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง   
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ว�าท่ีร�อยเอก ชัยทัศน�  ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
                              - อ�านประกาศเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง- 

             ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป% พ.ศ. 2563  

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

                         ตามท่ีสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/มีมติในการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบล           
บ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปI ๒๕๖3 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ, พ.ศ.2563 และตามประกาศ               
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ,  2563 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําปI พ.ศ.๒๕63 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปIสมัยแรกของปI 2564 ได/กําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปI 2563 ต้ังแต�วันท่ี 15 - 29 พฤษภาคม  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/อบังคับ
การประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก/ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปI พ.ศ. 2563 เริ่มต้ังแต�วันท่ี 15 - 29 พฤษภาคม ๒๕63 
โดยมีกําหนดไม�เกิน 15 วัน และให/สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงหรือนายกองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง มีเรื่องท่ีจะเสนอให/สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงพิจารณา สามารถยื่นขอเสนอญัตติต�อ
ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเปBนหนังสือล�วงหน/าก�อนวันประชุมไม�น/อยกว�า 5 วัน ตามแบบท่ี
กําหนด  
         จึงประกาศให/ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   30   เดือน   เมษายน   พ.ศ.๒๕63 
 

นายมาย  ป�กราช 
ประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/อ�าน ประกาศประกาศสภาองค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปI               
พ.ศ. ๒๕63 ให/สมาชิกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง และ ผู/ทรงเกียรติได/รับทราบแล/ว ต�อไปผมขอเข/า             
สู�ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เรียนท�านสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติ  ท�านคณะผู/บริหาร  และผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน  วันนี้เปBนการ
ประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปI 2563 กระผมขอแจ/ง
ให/ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. เรื่องขณะนี้ได/เกิดสถานการณ,การแพร�ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซ่ึงเปBน 
โรคระบาดใหญ�เพ่ิงเกิดข้ึนใหม�แต�แพร�ไปท่ัวโลกอย�างรวดเร็วและประเทศไทยได/รับผลกระทบเช�นกัน ในขณะนี้            
ยังไม�มีวัคซีนป]องกันและยารักษาท่ีได/ผล โดยรัฐบาลได/ใช/มาตรการป]องกัน สกัดก้ัน ชะลอ และ สร/างความรับรู/
ความเข/าใจแก�ประชาชนมาเปBนลําดับและประเมินสถานการณ,เปBนรายวัน ตามความ คืบหน/าของสถานการณ, 
ข/อมูลข�าวสาร และคําแนะนําทางการแพทย,ของบรรดาผู/เชี่ยวชาญท้ังหลาย โดยคํานึงถึงผลกระทบต�อ
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ประชาชนด/านสังคมความเปBนอยู� เศรษฐกิจการครองชีพ ทรัพยากรของรัฐ ด/านการสาธารณสุขและป]องกันการ
ต่ืนตระหนกเกินกว�าเหตุ และขณะนี้ รัฐบาลจึงจําเปBนต/องประกาศสถานการณ,ฉุกเฉิน เพ่ือ จะพิจารณาเลือกใช/
เฉพาะมาตรการเท�าท่ีจําเปBนตามคําแนะนําทางการแพทย,และสาธารณสุขเพ่ือป]องกัน และระงับยับยั้งการแพร�
ระบาดของโรค โดยถือว�าการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน การจัดสรรทรัพยากร เวชภัณฑ, 
และการให/บริการทางการแพทย,ให/ท่ัวถึงเพียงพอแก�ประชาชนชาวไทย โดยรัฐบาลขอให/ประชาชนวางใจใน
ระบบการสาธารณสุขของประเทศ และโปรดดูแลรักษาสุขภาพ ตนเองเพราะความไม�มีโรคเปBนลาภอันประเสริฐ
โดยแท/ ขณะเดียวกันโปรดให/ความร�วมมือกับทางการ ในการปฏิบัติตามมาตรการและคําแนะนําทางการแพทย,
อย�างเคร�งครัด ตลอดจนรับรู/ข/อมูลข�าวสาร ท่ีเผยแพร�ทางช�องทางท่ีเปBนทางการ เช�น วิทยุ โทรทัศน, สื่อสิ่งพิมพ,
ท่ีระบุแหล�งข�าวอ/างอิงเชื่อถือได/ มิใช�ข�าวลือหรือข�าวท่ีไม�ปรากฏแหล�งท่ีมา หากมีข/อสงสัยให/สอบถาม                   
ได/ท่ีกระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย,บริหารสถานการณ,การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                
(โควิด 19) โดยขอให/ท�านอยู�กับบ/านตามคํากล�าวท่ีว�า “อยู�บ/าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” การไม�รวมกลุ�มกับผู/คน
จํานวนมาก การใช/มาตรการป]องกันโรคเพ่ือตนเองและแสดงความรับผิดชอบ ต�อสังคม เช�น การใช/หน/ากาก
อนามัย เจลล/างมือ การหม่ันล/างมือ การไม�สัมผัสหรือรับเชื้อท่ีมา กับฝอยละอองน้ําลาย การเว/นระยะสัมผัส
ห�างจากผู/อ่ืน การไปพบแพทย,ในกรณีต/องสงสัย เปBนท่ียอมรับท่ัวโลกแล/วว�าสามารถลดความเสี่ยงได/ดีท่ีสุด
เท�าท่ีเราจะป]องกันตนเอง 

2. เรื่องข/อกําหนด ออกตามความในมาตรา๙ แห�งพระราชกําหนด กํารบริหารราชการในสถานการณ,
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๗) ตามท่ีได/มีประกาศสถานการณ,ฉุกเฉินในทุกเขตท/องท่ีท่ัวราชอาณาจักร               
ต้ังแต�วันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต�อมาได/ขยายระยะเวลาการบังคับใช/ประกาศสถานการณ,ฉุกเฉิน
ดังกล�าวออกไป จนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห�งพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ, ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกข/อกําหนดเปBนการท่ัวไปและข/อปฏิบัติแก�ส�วน
ราชการท้ังหลาย โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้  การห/ามออกนอกเคหสถาน ห/ามบุคคลใดท่ัวราชอาณาจักรออกนอก
เคหสถาน ระหว�างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกาของวันรุ�งข้ึน และให/ข/อยกเว/นการห/ามออก 
นอกเคหสถานตามข/อกําหนด (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงใช/บังคับต�อไป และมีการ
ผ�อนผันการใช/อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ให/ผู/ว�าราชการ กรุงเทพมหานครหรือผู/ว�า
ราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาผ�อนผันการใช/อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษาหรือ การผ�อน
คลายให/ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย�างได/ เพ่ือเปBนการอํานวยความสะดวก ของประชาชนและขับเคลื่อน
กิจกรรมบางอย�าง ภายใต/การดําเนินการตามมาตรการป]องกันโรค ท่ีทางราชการกําหนดรวมท้ังการจัดระเบียบ
และระบบต�าง ๆ  

จึงขอให/ท�านสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงและผู/ เข/าร�วมประชุม รับทราบ                 
และถือปฏิบัติ   

มติท่ีประชุม       - ท่ีประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ               
สมัยแรก  ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี  11 กุมภาพันธ,  2563  

นายมาย  ป:กราช  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    ตามท่ีฝ=ายเลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/จัดส�งบันทึกรายงานการประชุม       
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ, 
2563 ให/กับท�านสมาชิกสภา อบต.ทุกท�านแล/วเพ่ือให/สมาชิกได/ตรวจสอบความถูกต/อง และให/สภาองค,การ
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บริหารส�วนตําบลบ/านดงรับรองรายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท�านใดประสงค,แก/ไขถ/อยคําใน
รายงานการประชุม  โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใด ประสงค,จะขอแก/ไข
รายงานการประชุมสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 11  
กุมภาพันธ, 2563 ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม                            ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เสนอขอแก/ไขถ/อยคําในรายงานการประชุม
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ, 2563  
แล/ว ก�อนท่ีจะลงมตินั้นตามข/อ 76 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน 
พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุกครั้งให/ประธานสภาท/องถ่ิน
ตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภาท/องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวนเปBนองค,ประชุมหรือไม� ดังนั้นขอให/เลขานุการ
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง     
ครบจํานวนเปBนองค,ประชุมหรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และ ลาประชุม จํานวน 1 ท�าน ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม กระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ, 2563     
ขอโปรดยกมือข้ึนครับ   

มติท่ีประชุม    
         เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง สมัยสามัญ สมัยแรก                   
ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ,  2563 โดยมีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ยกมือ
เห็นชอบ 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/อบังคับการประชุมสภา
ท/องถ่ิน พ.ศ.2547 ข/อ 92 และข/อ 94 โดยเคร�งครัด ในวันนี้ไม�มีผู/ยื่นกระทู/ถามแต�อย�างใดดังนั้น จึงผ�าน
ระเบียบ วาระนี้ไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   ท่ีเสนอใหม� 
   ระเบียบวาระท่ี  4.1 ญัตติรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค�การบริหารส�วน
ตําบลบ�านดง  
 



6 
 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ระเบียบวาระท่ี 4.1 ญัตติรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค,การบริหารส�วนตําบล
บ/านดง พ.ศ.2563 ขอเชิญ นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจง ครับ       

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและ
ผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�านกระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต, นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง                
ขอเสนอญัตติรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง พ.ศ.2563     
โดยสํ านั กปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ได/ มีหนั งสื อ  ท่ี  นร .0107/2847ลงวั น ท่ี2เมษายน  2563                            
เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ,ตัวชี้วัดและค�าเป]าหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค,การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2563 ซ่ึงองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/ดําเนินการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ,ตัวชี้วัดและค�าเป]าหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององค,การบริหารส�วนตําบลเปBนไป
ตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให/แก�องค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน (กกถ.) ครบถ/วนและตามข้ันตอน
และระเบียบฯเรียบร/อยแล/ว รายละเอียดได/สําเนาเอกสารแบบรายงานฯ ได/แจกจ�าย  ให/กับสมาชิกสภา อบต.
เรียบร/อยแล/ว จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ท่ีได/ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลการเสนอญัตติรายงาน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง พ.ศ.2563 และก�อนท่ีท�านสมาชิกฯ 
จะอภิปรายผมขอเชิญ เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ชี้แจงข/อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข/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 

1. หนังสือ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร.0107/2847 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563                
เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ,ตัวชี้วัดและค�าเป]าหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค,การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2563 และคําสั่งองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง                         
ท่ี193/2563 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2563 เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเอง     
        โดยสรุป สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให/แก�องค,กรปกครองส�วน
ท/องถ่ิน (กกถ.) ได/ให/ องค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน ดําเนินการ ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ,
ตัวชี้วัดและค�าเป]าหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค,การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2563              
ซ่ึงองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ได/ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ,ตัวชี้วัดและค�าเป]าหมายข้ันตํ่า      
การจัดบริการสาธารณะขององค,การบริหารส�วนตําบลเปBนไปตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให/แก�
องค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน (กกถ.) และรายงานผลให/ สภาองค,กรปกครองส�วนท/องถ่ิน และประกาศให/
ประชาชนทราบ จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเพ่ือโปรดทราบครับ 

นายมาย  ป:กราช   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 
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ในญัตติการขอความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง พ.ศ.2563 ขอเชิญครับ   

ท่ีประชุม                            ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เสนอหรือเพ่ิมเติมแล/ว ก�อนท่ีจะลงมตินั้น 
ตามข/อ 76 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุกครั้งให/ประธานสภาท/องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภา
ท/องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวนเปBนองค,ประชุมหรือไม�  ดังนั้นขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงครบจํานวนเปBนองค,ประชุม
หรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม และลาประชุม จํานวน 1 ท�าน  ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม กระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.บ/านดง ว�าสมาชิกสภา 
อบต. ท�านใดเห็นชอบการรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
พ.ศ.2563  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 
 เปBนอันว�าสภา อบต.บ/านดง มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ/านดง พ.ศ.2563 โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง                
คือ ประธานสภา อบต.  
ระเบียบวาระท่ี  4.2   การขอความเห็นชอบเพ่ือประกอบการย่ืนขออนุญาตเข�าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีปCาไม�
ของ การไฟฟEาฝCายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ระเบียบวาระท่ี  4.2 การขอความเห็นชอบเพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ี 
ป=าไม/ของ การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน 2 แปลง ขอเชิญ               
นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจง ครับ 
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นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
   เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและ
ผู/เข/าร�วมการประชุมทุกท�าน ด/วยองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับหนังสือจากการไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.แม�เมาะ) ท่ี กฟผ. S 521052/1303 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความ
เห็นชอบเพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป=าไม/ จํานวน ๒ แปลง ดังนี้ 
 1. แปลงท่ี 1 เนื้อท่ี ตามคําขอ  547-1-03 ไร� ใบอนุญาตเดิม เล�มท่ี16 ฉบับท่ี 73 ลงวันท่ี 20
พฤศจิกายน 2545 สิ้นสุดวันท่ี 19  พฤศจิกายน 2545 เนื้อท่ี 515-2-11 ไร� พ้ืนท่ี ใช/เปBนท่ีเก็บขังน้ําขุ�นข/น
หรือมูลดินทราย แผนการใช/พ้ืนท่ี เปBนแนวกันชนระหว�างท่ีท้ิงดินกับอ�างเก็บน้ําห/วยหลวง มีแผนปรับสภาพ
พ้ืนท่ีเพ่ือลดผลกระทบด/านสิ่งแวดล/อมในช�วงปI 2565-2566  
 2. แปลงท่ี 2 เนื้อท่ี ตามคําขอ 1696-2-64 ไร� ใบอนุญาตเดิม ประกาศกรมป=าไม/ ฉบับท่ี 
13/2537 ลงวันท่ี 12 มกราคม  2537 สิ้นสุดวันท่ี 11  มกราคม 2567 เนื้อท่ี 1696-2-64 ไร� พ้ืนท่ี ใช/
เปBนอ�างเก็บน้ําและคลองผันน้ํา แผนการใช/พ้ืนท่ี บํารุงรักษาอ�างเก็บน้ําและคุณภาพน้ํา บํารุงรักษาคลองผันน้ํา
และส�วนอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง     
       โดยการไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ได/ดําเนินการชี้แจงเอกสารเพ่ิมเติมโดยได/แจ/งมายัง
องค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง และ กฟผ.ได/เข/าประชาคมคณะกรรมการหมู�บ/าน  จํานวน 5 หมู�บ/าน  ได/แก� 
บ/านหัวฝาย หมู� 1, บ/านดง หมู� 2, บ/านท�าสี หมู� 3, บ/านสวนป=าแม�เมาะ หมู� 7, บ/านหัวฝายหล�ายทุ�ง หมู� 8  
ไปเรียบร/อย โดยกํานัน ผู/ใหญ�บ/าน ได/ส�งรายงานการประชุมประชาคม สรุปรายละเอียดดังนี้ 

บ�านหัวฝาย หมู� 1  - มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,               
ในเขตป=าไม/ ท้ัง ๒ แปลง เนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน 547-1-03 ไร� และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2 จํานวน                     
1696-2-64 ไร�  ได/    
โดยมีข/อวิตกกังวลของชุมชน  ดังนี้ 

1. น้ําท่ีปล�อยจากเข่ือนแม�ขาม (ท/ายเข่ือนแม�ขามบริเวณใต/โรงสูบ) ลงอ�างห/วยคิงตอนล�าง เปBนฝ]าขาวและ
ส�งกลิ่นเหม็น 

2. เรื่องงบประมาณท่ีได/รับจาก กฟผ. ไม�มีความชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ,การใช/ ทําให/การเขียนโครงการ
ต/องมีการแก/ไขหลายครั้งและท/ายสุดก็ไม�ได/รับการอนุมัติท้ังท่ีทําตามคําแนะนําของทีมงานของ กฟผ. 

3. หากใช/งบประมาณในส�วนของประเพณีวัฒนธรรม 5 หม่ืนหมดแล/วและชุมชนต/องการใช/งบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมด/านวัฒนธรรมประเพณีจะนํางบประมาณจากส�วนไหนมาใช/ 

4. ขอช�วยดูแลเอกสารท่ีชุมชนนําส�ง อย�าให/เกิดการสูญหายซ่ึงส�งผลให/เกิดความล�าช/าในการเบิกใช/
งบประมาณ 

5. ขอ กฟผ. ช�วยปรับปรุงเส/นทางถนนเชื่อมไปบริษัทสหกลฯ ข/างคลองส�งน้ํา ซ่ึงชุมชนใช/สัญจรเพ่ือไป
ทํางาน 

6. น้ําท่ีปล�อยจากเข่ือนแม�ชามเพ่ือนํามาใช/สวนเกษตรบ/านหัวฝาย ช�างหน/าแล/งน้ําไม�สามารถไหลผ�าน
มาถึงสวนเกษตรได/ 

7. จากแผนงานท่ีมานําเสนอในการแก/ไขระยะยาว ซ่ึงจะได/งบประมาณในปI 2566 ระหว�างรอ ขอ กฟผ. 
ดูแลแหล�งน้ําท่ีเกิดป�ญหาอย�าให/ส�งกลิ่นเหม็น 

8. เรื่องท่ีทํากินของชุมชน ท่ีปIนี้จะอนุญาตให/ใช/เปBนปIสุดท/าย ขอ กฟผ. อนุญาตให/ใช/จนกว�าจะได/อพยพ 
9. เรื่องการอพยพ เดิมได/รับการจัดสรรพ้ืนท่ีให/ได/ครัวเรือนละ 200 ตรว. ทําไมป�จจุบันเหลือพ้ืนท่ี                 

ท่ีจัดสรรให/เพียงแค� 180 ตรว. 
10.  การจัดสรรพ้ืนท่ีให/กับครัวเรือนท่ีปลูกสร/างอยู�ในพ้ืนท่ีของผู/อ่ืนจะได/เพียงครึ่งหนึ่ง อยากขอให/ 

พิจารณาให/ได/เต็มสิทธิ์ 
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บ�านดง หมู� 2  - มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,                     
ในเขตป=าไม/ ท้ัง ๒ แปลง เนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน 547-1-03 ไร� และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2 จํานวน                     
1696-2-64 ไร�  ได/   
 โดยมีข/อวิตกกังวลของชุมชน  ดังนี้ 

1. ขอ กฟผ. ซ�อมถนนเลียบคลองให/กลับมาใช/ได/โดยเร็ว 
2. ถนนข/ามคลองท่ีชุมชนใช/สัญจรไปทํางาน เปBนหลุมเปBนบ�อขอช�วยปรับปรุงให/ดีข้ึน 
3. จะมีวิธีการแก/ไขป�ญหา วัว - ควาย ท่ีอยู�บนถนนอย�างไร 

บ�านท�าสี หมู� 3 - มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)เข/าทําประโยชน,                  
ในเขตป=าไม/ ท้ัง ๒ แปลง เนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน 547-1-03 ไร� และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2 จํานวน                 
1696-2-64 ไร�  ได/    
โดยมีข/อวิตกกังวลของชุมชน  ดังนี้ 

1. ขอใช/น้ําจากอ�างท่ีขุดให/สําหรับผู/อพยพเพราะอยู�ในบริเวณเดียวกัน 
2. ขอ กฟผ. ส�งน้ําเพ่ิม เพราะป�จจุบันน้ํายังไม�พอใช/ 

บ�านสวนปCาแม�เมาะ หมู� 7   - มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทํา
ประโยชน,ในเขตป=าไม/ ท้ัง ๒ แปลง เนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน 547-1-03 ไร� และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2 จํานวน  
1696-2-64 ไร� ได/    
โดยมีข/อวิตกกังวลของชุมชน  ดังนี้ 

1. เสนอให/ถม Sump G และปรับภูมิทัศน,ให/เปBนแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงสอดคล/องกับความต/องการของ
หมู�บ/านท่ีจะทําแหล�งท�องเท่ียวในบริเวณท่ีใกล/กัน 

2. ขอใช/พ้ืนท่ีสําหรับเลี้ยงสัตว,เพราะห�วงว�าพ้ืนท่ี ท่ีสํารองไว/ให/ผู/อพยพจะไม�มีท่ีเลี้ยงสัตว, 

บ�านหัวฝายหล�ายทุ�ง หมู� 8   - มีมติเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทํา
ประโยชน,ในเขตป=าไม/ ท้ัง ๒ แปลง เนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน 547-1-03 ไร� และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2 จํานวน 
1696-2-64 ไร�  ได/    
โดยมีข/อวิตกกังวลของชุมชน  ดังนี้ 
1. วิตกกังวลว�าน้ําท่ีระบายออกจากการแก/ไข sump G จะส�งผลกระทบต�อระบบประปาหมู�บ/าน ขอให/ กฟผ. 

ช�วยไปตรวจสอบและแก/ไขเพ่ือให/จุดปล�อยน้ําจาก sump G อยู�หลังจากขุดปล�อยน้ําไปยังระบบประปา
หมู�บ/าน 

2. หลังจากแก/ไขเรื่องน้ําเสียและได/ปรับพ้ืนท่ีแล/วขอให/ชุมชนได/ใช/พ้ืนท่ีสําหรับเลี้ยงสัตว,และปลูกหญ/าเลี้ยง
สัตว,ได/ 

3. ขอให/ช�วยแก/ไขน้ําเน�าเหม็นจากน้ําท่ีปล�อยจากอ�างแม�ขามไปอ�างเก็บน้ําห/วยคิงตอนล�าง ซ่ึงส�งกลิ่นเหม็น
รบกวน และก�อนสูบน้ําขอให/แจ/งชุมชนก�อน 

4. ขอให/ระบุในบันทึกประชุมและเอกสารท่ีจะนําเข/าขออนุญาตกับสภาองค,หารบริหารส�วนตําบลบ/านดงโดย
ระบุให/ชัดเจนว�าการขออนุญาตใช/พ้ืนท่ีแปลงท่ี 2 เพ่ือการบํารุงดูแลรักษาอ�างเก็บน้ําและคลองส�งน้ํา 

5. ขอ กฟผ. ช�วยก้ันน้ําบริเวณข/างสะพานเหล็กเพ่ือให/ระดับน้ําสูงข้ึนและสามารถไหลเข/าทางน้ําท่ีชุมชน
นําไปใช/เพ่ือการเกษตรได/ 

6. ขอ กฟผ. ช�วยเก็บตัวอย�างน้ําบริเวณสวนสัปปะรด (แปลงท่ี 1) ไปวิเคราะห,หาสิ่งปนเปpJอน เพราะกลัวว�าจะ
มีการใช/สารเคมีและยาฆ�าแมลงซ่ึงจะปนเปpJอนเข/าระบบประปาหมู�บ/าน 

7. แหล�งน้ําดิบประปาหมู�บ/านไม�สะอาดและระบบกรองน้ําของชุมชนเองก็ไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขอ กฟผ. 
ช�วยกรองน้ําก�อนเข/าระบบประปาหมู�บ/าน 
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8. ร/องเรียนเรื่องโครงการท่ีชุมชนนําเสนอ ซ่ึงได/ทําตามคําแนะนําของทีมงาน กฟผ. ทุกอย�างแต�ท/ายสุดก็ไม�ได/
รับการอนุมัติ  

9. สอบถามถึงถุงยังชีพ กฟผ. สามารถจัดทําได/แต�ชุมชนไม�สามารถจัดทําโครงการนี้ได/ และการแจกถุงยังชีพ
ให/ชุมชนของ กฟผ. ก็ไม�ท่ัวถึง 

10. ช�วงรออพยพ ขอผู/บริหารขยายกรอบการใช/งบประมาณ ให/ผู/นําสามารถจัดทําโครงการดีๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

         จึงเรียนมาเพ่ือให/สมาชิกสภา อบต.บ/านดง พิจารณาครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีได/เสนอญัตติในการขอความเห็นชอบเพ่ือ
ประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป=าไม/ของ การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)                
ซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน  2 แปลง เขตป=าสงวนแห�งชาติ เนื้อท่ีแปลงท่ี 1  จํานวน  547-1-03 ไร� 
และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2 จํานวน 1696-2-64 ไร�  และก�อนท่ีท�านสมาชิกฯ  จะอภิปรายผมขอเชิญ เจ/าหน/าท่ีของ
การไฟฟ]าฝ=ายผลิตประเทศไทย (กฟผ.)  ชี้แจงรายละเอียดเหตุผล ครับ ขอเชิญครับ  

นายประจวบ ดอนคํามูล  ผู�อํานวยการฝCายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุม ทุกท�าน กระผมนายประจวบ ดอนคํามูล  ผู/อํานวยการฝ=ายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ กระผมขอ
แนะนําเจ/าหน/าท่ี กฟผ.แม�เมาะ ท่ีเข/าร�วมประชุมในวันนี้มีท้ังหมด 9 ท�าน ครับ ขอชี้แจงรายละเอียดการ
ขอความเห็นชอบอนุญาตให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ในเขตปCาสงวน
แห�งชาติ จํานวน 2 แปลง ในเขตตําบลบ/านดง แปลงท่ี 1 เนื้อท่ี 547-1-03 ไร� ใช/เปBนท่ีเก็บขังน้ําขุ�นข/นหรือ
มูลดินทราย ใบอนุญาตเดิม เล�มท่ี 16 ฉบับท่ี 73 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 สิ้นสุดวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2565 เนื้อท่ี 515-2-11 ไร� กฟผ. มีแผนการใช/พ้ืนท่ี คือ 1. ใช/เปBนพ้ืนท่ีแนวกันชนระหว�างท่ีท้ิง
ดินกับอ�างเก็บน้ําห/วยหลวง 2. มีแผนการปรับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือลดผลกระทบด/านสิ่งแวดล/อมในช�วงปI 2565-
2566 แปลงท่ี 2  เนื้อท่ี 1,696-2-64 ไร� ใบอนุญาตเดิม ประกาศกรมป=าไม/ ฉบับท่ี 13/2537 ลงวันท่ี        
12 มกราคม 2537 สิ้นสุดวันท่ี 11 มกราคม 2567 เนื้อท่ี 1,696-2-64 ไร� กฟผ.มีแผนการใช/พ้ืนท่ี คือ          
1. บํารุงรักษาอ�างเก็บน้ําและคุณภาพน้ํา 2. บํารุงรักษาคลองผันน้ําและส�วนอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง โดย กฟผ.ได/
ดําเนินการประชุมประชาคมกับคณะกรรมการหมู�บ/านของหมู�บ/านท้ัง ๕ หมู�ได/แก� บ/านหัวฝาย หมู� 1, บ/านดง 
หมู� 2 , บ/านท�าสี หมู� 3  ,บ/านสวนป=าแม�เมาะ หมู� 7 ,บ/านหัวฝายหล�ายทุ�ง หมู� 8   ปรากฏว�ามีมติเห็นชอบ ให/ 
กฟผ.เข/าทําประโยชน,ภายในเขตป=าปCาสงวนแห�งชาติ เนื้อท่ี 547-1-03 ไร� และเนื้อท่ี 1,696-2-64 และ
ใบอนุญาตเข/าทําประโยชน,ภายในเขตป=าปCาสงวนแห�งชาติ ท้ัง ๒ ใบอนุญาตจะหมดเวลา อันใกล/นี้ซ่ึง กฟผ .
จะต/องจัดทําเอกสารและรายละเอียดการขออนุญาตยื่นต�อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ซ่ึงมี
หลายข้ันตอนและใช/ระยะเวลานาน ท่ีจะได/ใบอนุญาต  จึงเปBนเหตุจําเปBนเร�งด�วน ท่ีการไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในการขอความเห็นชอบให/ กฟผ.เข/าทําประโยชน, ท้ัง 2 แปลง ต�อสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  เพ่ือโปรดพิจารณา โดยข/อวิตกกังวลของ
แต�ละหมู�บ/านนั้น กฟผ.จะเร�งดําเนินการแก/ไขป�ญหา และนําข/อวิตกกังวลท้ังหมดนําเสนอต�อ ผู/บริหาร กฟผ 
แก/ไขเยียวยา ให/กับชุมชน ต�อไป ครับ  
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 ขอบคุณเจ/าหน/าท่ีของการไฟฟ]าฝ=ายผลิตประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีได/ชี่แจงรายละเอียด เหตุผลการเสนอ
การขอความเห็นชอบเพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป=าไม/ของ การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน 2 แปลง  เขตป=าสงวนแห�งชาติ เนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน  
547-1-03 ไร� และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2  จํานวน 1,696-2-64 ไร� และก�อนท่ีท�านสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง 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 
 - ระเบียบกรมป=าไม/ว�าด/วยการกําหนดหลักเกณฑ, วิธีการ และเง่ือนไขในการใช/พ้ืนท่ีเปBนสถานท่ี
ป ฏิ บั ติ ง า น  ห รื อ เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น, อ ย� า ง อ่ื น ข อ ง ส� ว น ร า ช ก า ร ห รื อ อ ง ค, ก า ร ข อ ง รั ฐ ภ า ย ใ น เ ข ต 
ป=าสงวนแห�งชาติ  พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันท่ี 17  มกราคม พ.ศ. 2548   
           - ระเบียบกรมป=าไม/ตามหนังสือ ท่ี กษ 0705(3)/ว 13659 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2530             
เรื่อง  การขอเข/าทําประโยชน,ในเขตป=าไม/ 
หมวด 3 การประกาศกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีเพ่ือใช/เปBนสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน,อย�างอ่ืนของส�วน
ราชการหรือองค,การของรัฐ  
ข/อ 7 การพิจารณาพ้ืนท่ีภายในเขตป=าสงวนแห�งชาติ เพ่ือใช/เปBนสถานท่ีปฏิบัติงานหรือ เพ่ือประโยชน,ของรัฐ
อย�างอ่ืน ให/ส�วนราชการหรือองค,การของรัฐเข/าใช/พ้ืนท่ีนั้น ให/พิจารณาจํานวนพ้ืนท่ี แต�ละคําขอตามความ
จําเปBนและเหมาะสมแก�การใช/พ้ืนท่ี ตามวัตถุประสงค,และโครงการท่ีเสนอพร/อมคําขอ และมีกําหนดระยะเวลา
ตามความจําเปBนท่ีต/องการใช/พ้ืนท่ีนั้น เม่ือพิจารณาแล/วเห็นว�าไม�มีลักษณะ ต/องห/ามตาม ข/อ 8 ก็ให/ทําประกาศ
กําหนดบริเวณดังกล�าวเปBนบริเวณท่ีทางราชการใช/ประโยชน,ตามท่ี กรมป=าไม/เห็นสมควรแต�ไม�เกินสามสิบปI  
ข/อ 8 การประกาศกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีให/ส�วนราชการ หรือองค,การของรัฐเข/าใช/ประโยชน,ตามข/อ 7 จะกระทํา
ได/เม่ือพ้ืนท่ีท่ีขอใช/ต/อง 

8.1 ไม�เปBนพ้ืนท่ีป=าซ่ึงใช/ในการศึกษาค/นคว/าทางวิชาการป=าไม/ 
8.2 ไม�อยู�ในพ้ืนท่ีป=าท่ีมีสภาพเปBนป=าต/นน้ําลําธาร ชั้นท่ี 1 เอ ตามหลักเกณฑ,และ วิธีการท่ีได/กําหนด

ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2528 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2529 เม่ือวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2531 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2534 และเม่ือวันท่ี           
21 กุมภาพันธ,2538 

8.3 ไม�มีป�ญหากับราษฎรในพ้ืนท่ีและบริเวณใกล/เคียงและต/องได/รับความเห็นชอบ จากสภาตําบลหรือ
องค,การบริหารส�วนตําบลท/องท่ีท่ีป=านั้นต้ังอยู� 
            จึงนําเรียนสมาชิกสภาสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงเพ่ือโปรดทราบครับ 

นายมาย  ป:กราช   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 
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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             
ขอฝาก กฟผ.นําข/อวิตกกังวลและข/อเสนอของบ/านดง หมู� ๒ ท่ีเคยทําหนังสือไป หา กฟผ. ในเรื่องขอจัดสร/าง
และซ�อมแซม คลองบ�อแย/ตรงประตูน้ําทุ�งบ�อแย/ ท่ี กฟผ. รับผิดชอบอยู� โดยชาวบ/านเดือดร/อนเนื่องจาก
ประตูน้ําชํารุด  และขอให/สร/างเปBนฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจะได/นําน้ําท่ีไหลผ�าน ส�งไปพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของชุมชน และขอให/ช�วยติดตามดูแลพ้ืนท่ีอพยพให/กับชาวบ/านด/วย ค�ะ 

นายประจวบ  ดอนคํามูล  ผู�อํานวยการฝCายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุม ทุกท�าน กระผมนายประจวบ ดอนคํามูล  ผู/อํานวยการฝ=ายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ กระผมขอ
ชี ้แจงกรณี ท�าน สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง หมู�ท่ี 2 ได/สอบถามเรื่องขอจัดสร/างและ
ซ�อมแซม คลองบ�อแย/ตรงประตูน้ําทุ�งบ�อแย/ ท่ีเปBน กฟผ. รับผิดชอบ นั้น ขอเรียนว�า กฟผ.ไม�ได/นิ่งนอนใจ 
ป�ญหา ดังกล�าว  ซ่ึงแนวทางการแก/ไขป�ญหา จะมี๒แนวทาง คือแบบถาวร และก่ึงถาวร (ชั่วคราว) โดยในทาง
เทคนิคและข/อระเบียบฯและหลักการควบคุมการชลประทานในเขตการทําเหมืองนั้นไม�สามารถท่ีจะดําเนินการ
สร/างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แต� กฟผ  จะให/ผู/รับผิดชอบ ไปแก/ไขประตูระบายน้ําให/ ครับ  โดยระยะด�วน หรือ
แก/ไขป�ญหา รายปI กฟผ.จะใช/กระสอบบรรจุทราย ก้ันน้ําให/ก�อน เพ่ือให/ชาวบ/านมีน้ําใช/ ครับ    

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 ขอฝาก 
กฟผ.นําข/อวิตกกังวลของแต�ละหมู�บ/านไปแก/ไขด/วยความจริงใจ ขอให/ช�วยติดตามดูแลพ้ืนท่ีอพยพให/กับ
ชาวบ/านด/วย ค�ะ 

นายจีระศักดิ์  จันทนศักดิ์   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
     เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุม ทุกท�าน กระผมนายจีระศักด์ิ  จันทนศักด์ิ  รองประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง 
ผมขอฝากทาง กฟผ. ช�วยดูแลเรื่องน้ําให/กับชาวบ/าน หมู�ท่ี 3 อยากให/ชาวบ/าน หมู�ท่ี 3 ได/ใช/น้ําห/วยแม�เฟpอง
ร�วมกับหมู�บ/านอพยพใหม� ขอใช/ในช�วงฤดูแล/งท่ีจําเปBนเท�านั้น ครับ 

นายอารมย�  ปงลังกา เจ�าหน�าท่ี กฟผ.แม�เมาะ    
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม ทุกท�าน กระผมนายอารมย,   ปงลังกา เจ/าหน/าท่ี กฟผ.แม�เมาะ อ�างแม�เฟpองหลังจากมอบให/ทาง
ชุมชนแล/ว ขอให/ทางหมู�บ/านต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา โดยทางหมู�บ/านจะบริหารงานกันเองได/เลยครับ 
โดยขอให/คณะกรรมการอพยพฯ พิจารณาให/บ/านท�าสีได/ใช/และต�อท�อ ขยายเขตประปา ให/กับบ/านท�าสี ครับ 

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

การประชุม ทุกท�าน กระผมนายศุกร,  ไทยธนสุกานต, นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  ทางการไฟฟ]า
ฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย ได/ยื่นญัตติขออนุญาตต�ออายุ จํานวน 2 แปลง ความยั่งยืนในการแก/ไขป�ญหา              
ทางสภา อบต.บ/านดง ได/เสนอให/ถมดินแล/วปลูกต/นไม/ เพ่ือเปBนสถานท่ีท�องเท่ียว และการแก/ไขป�ญหาเรื่องน้ํา
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ให/กับชุมชน กฟผ.ยังคงต/องเข/ามาดําเนินการแก/ไขป�ญหาให/กับชาวบ/านต�อไป นโยบายของผู/บริหาร สําหรับ
บ/านท�าสี หมู�ท่ี 3 จะทําระบบประปาขนาดใหญ� อาจใช/งบกองทุนฯ หรืองบไฟฟ]าฯ   

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�ท่ี 8               
ทางการไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย กับชุมชน ได/ร�วมมือกันเพ่ือแก/ไขป�ญหาเรื่องน้ํา  

นายประจวบ  ดอนคํามูล  ผู�อํานวยการฝCายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุม ทุกท�าน กระผมนายประจวบ ดอนคํามูล  ผู/อํานวยการฝ=ายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ กระผมขอ
ชี้แจง Sump G เปBนน้ําดีจากธรรมชาติ ไม�มีน้ําปนเปpJอนจากท่ีท้ิงดิน 

นางณัฐิยา  อุปกิจ  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุม ทุกท�าน ดิฉัน นางณัฐิยา  อุปกิจ รองนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เรื่องต/นไม/ท่ี
ชาวบ/านอพยพได/ปลูกไว/ ไม�ได/ปลูกไว/เพ่ือการอพยพ และเรื่องการจัดสรรพ้ืนท่ีอยู�อาศัย อยากให/ทุกครัวเรือนได/
เต็ม 2 งาน หากได/ไม�ถึง 2 งาน ต/องชดเชยเปBนตัวงบประมาณให/กับชาวบ/านด/วย ค�ะ 

นายเลอสันต�   วงศ�เป%Oย   ผู�จัดการตําบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน กระผมนายเลอสันต,  วงศ,เปIJย ผู/จัดการตําบลบ/านดง ขอชี้แจงเรื่องต/นไม/มีชาวบ/าน               
ไม�ยอมรับราคาต/นไม/ ไม�ยอมเซ็นต, กฟผ.ขอให/เจ/าของท่ีรับรองว�าไม�ได/ปลูกเพ่ืออพยพ  

นายประจวบ  ดอนคํามูล  ผู�อํานวยการฝCายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน กระผมนายประจวบ  ดอนคํามูล  ผู/อํานวยการฝ=ายวางแผนฯ กฟผ.แม�เมาะ กฟผ.ต้ังใจ
เปDดถนนเลียบคันคลองให/ชาวบ/านได/ใช/ เม่ือเราแก/ไขป�ญหาได/ ป�จจุบันได/แก/ไขมาแล/วระดับหนึ่ง ยังมีความ
จําเปBนต/องเฝ]าระวังว�าดินท่ีพังมันนิ่งหรือยัง ผลก็น�าจะนิ่งแล/ว ถ/าจะให/ชุมชนได/ใช/ถนนต/องม่ันใจว�ามันจะไม�พัง
ลงมาอีก หรือถ/ามันจะพังต/องรู/ล�วงหน/าก�อนท่ีมันจะพัง จะได/ป]องกันแก/ไข ซ่ึงต/องมีระบบให/รับรู/ล�วงหน/า ต/อง
หารือกับผู/เชี่ยวชาญจากต�างประเทศ เนื่องจากเกิด COVID-19 ทําให/ผู/เชี่ยวชาญเดินทางมาไม�ได/ หลังจากเกิด
การพัง กฟผ.ได/หารือกับผู/เชียวชาญ  สรุป ท่ีท้ิงดินยังมีเสถียรภาพแต�มีข/อจํากัดตรงเรื่องน้ําเก�า ซ่ึงต/องแก/ไข
ป�ญหานี้ได/ก�อน คือเจาะเอาน้ําออกมา ถ/าเอาน้ําออกมาได/ท่ีท้ิงดินจะมีเสถียรภาพเปBนท่ีท้ิงดินตามท่ีเราวางแผน
ไว/ได/ 
 การซ�อมผนังคลอง ประมาณ 300 เมตร ซ่ึงป�จจุบัน กฟผ. กําลังออกแบบและหาผู/รับเหมา                  
ซ�อมสะพาน ซ�อมผิวถนนให/มีความปลอดภัย หลังซ�อมถนนเสร็จระบบป]องกันได/มาตรฐาน ก็จะเปDดให/ใช/ได/ 
น�าจะใช/เวลาเกิน 1 ปI กว�าจะแล/วเสร็จ ครับ  

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        มีสมาชิกสภา อบต.ท�านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ในญัตติการขอความเห็นชอบเพ่ือ
ประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป=าไม/ของ การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)                
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ซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง จํานวน  2 แปลง เขตป=าสงวนแห�งชาติ เนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน 547-1-03 ไร� และ
เนื้อท่ีแปลงท่ี 2  จํานวน 1696-2-64 ไร�  ขอเชิญครับ   

ท่ีประชุม                  ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เสนอ หรือเพ่ิมเติม แล/ว ก�อนท่ีจะลงมตินั้น
ตามข/อ 76 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุกครั้งให/ประธานสภาท/องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภา
ท/องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวนเปBนองค,ประชุมหรือไม�  ดังนั้นขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงครบจํานวนเปBนองค,ประชุม
หรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม ลาการประชุม  1 ท�าน  ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม กระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.บ/านดงว�าสมาชิกสภา 
อบต. ท�านใดเห็นชอบให/ การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป=าไม/ซ่ึงอยู�ในเขต
ตําบลบ/านดง เพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป=าไม/จํานวน  2 แปลง เขตป=าสงวน
แห�งชาติเนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน 547-1-03 ไร� และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2 จํานวน 1696-2-64 ไร�                     
โปรดยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุม   
- เห็นชอบ/รับรอง   จํานวน     12   เสียง 

              - ไม�เห็นชอบ/ไม�รับรอง จํานวน       -   เสียง 
              - งดออกเสียง      จํานวน       -    เสียง  
โดยมีเง่ือนไขให/ การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ใช/ตามวัตถุประสงค,ตามแผนการขอใช/พ้ืนท่ีป=าไม/ท่ี
ขอมาเท�านั้น ดังนี้ 
- แปลงท่ี 1  จํานวน  547-1-03 ไร� แผนการใช/พ้ืนท่ี เปBนแนวกันชนระหว�างท่ีท้ิงดินกับอ�างเก็บน้ําห/วยหลวง  
มีแผนปรับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือลดผลกระทบด/านสิ่งแวดล/อมในช�วงปI 2565-2566  
- แปลงท่ี 2 เนื้อท่ี ตามคําขอ 1696-2-64 ไร� แผนการใช/พ้ืนท่ี บํารุงรักษาอ�างเก็บน้ําและคุณภาพน้ํา 
บํารุงรักษาคลองผันน้ํ าและส�วนอ่ืนท่ีเ ก่ียวข/อง และให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)                             
และนําข/อวิตกกังวลของชุมชน  ทุกหมู�บ/าน ไปดําเนินการหาทางแก/ไขป�ญหาและเยียวยา ตามท่ีหมู�บ/านร/องขอ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
    เปBนอันว�าสภา อบต.บ/านดง มีมติเห็นชอบ ให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) เข/าทํา
ประโยชน,ในพ้ืนท่ีป=าไม/ของซ่ึงอยู�ในเขตตําบลบ/านดง เพ่ือประกอบการยื่นขออนุญาตเข/าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ี          
ป=าไม/ จํานวน  2 แปลง เขตป=าสงวนแห�งชาติเนื้อท่ีแปลงท่ี 1 จํานวน  547-1-03 ไร� และเนื้อท่ีแปลงท่ี 2 
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จํานวน 1696-2-64 ไร�  โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ 12 เสียง โดยมีเง่ือนไขให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิต
แห�งประเทศไทย (กฟผ.) ใช/ตามวัตถุประสงค,ตามแผนการขอใช/พ้ืนท่ีป=าไม/ท่ีขอมาเท�านั้นดังนี้ 
แปลงท่ี 1 จํานวน  547-1-03 ไร� แผนการใช/พ้ืนท่ี เปBนแนวกันชนระหว�างท่ีท้ิงดินกับอ�างเก็บน้ําห/วยหลวง             
มีแผนปรับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือลดผลกระทบด/านสิ่งแวดล/อมในช�วงปI 2565-2566  
แปลงท่ี 2 เนื้อท่ี ตามคําขอ 1696-2-64 ไร� แผนการใช/พ้ืนท่ี บํารุงรักษาอ�างเก็บน้ําและคุณภาพน้ํา 
บํารุงรักษาคลองผันน้ํ าและส�วนอ่ืนท่ีเ ก่ียวข/อง และให/การไฟฟ]าฝ=ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)                 
และนําข/อวิตกกังวลของชุมชน ทุกหมู�บ/าน ไปดําเนินการหาทางแก/ไขป�ญหาและเยียวยา ตามท่ีหมู�บ/านร/องขอ   

ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป% ๒๕63 เพ่ือไปตั้งจ�ายเปPนรายการ
ใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ� 
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
        ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปBน
รายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ, ขอเชิญท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เสนอญัตติและชี้แจง
รายละเอียด 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปBนรายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ,                         
ดังรายละเอียดดังนี้ 
    - กองคลัง 
 โอนต้ังใหม�เปBนค�าจัดซ้ือเครื่องวัดระยะด/วยแสงเลเซอร,  แบบมือถือ จํานวน 27,900 บาท   
1. คุณลักษณะ 
   1.1  เปBนเครื่องวัดระยะทางด/วยแสงเลเซอร, แบบมือถือ 
   1.2  ความถูกต/องในการวัดระยะทางไม�เกิน +/- 1.0 มม. 
   1.3  สามารถวัดระยะทางได/ ระหว�าง 0.05 -200 เมตร ( ข้ึนอยู�กับพ้ืนผิวและสีของวัตถุท่ีวัดระยะ ) 
   1.4  อ�านค�าการวัดระยะได/ละเอียดถึง 1 มม. 
   1.5  มีเซ็นเซอร,วัดมุม ช�วงการวัด +/- 360 องศา ความแม�นยํา +/- 0.2 องศา 
   1.6  หน/าจอขนาดใหญ� แสดงผลได/ 4 บรรทัด มีระบบให/แสงสว�างเพ่ือดูข/อมูลในท่ีมืดได/ 
   1.7  สามารถวัดระยะทางได/ท้ังมาตราเมตริก (หน�วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน�วยนิ้ว, ฟุต) 
   1.8  สามารถต้ังหน�วยเวลาการวัดระยะทางได/ 
   1.9  เก็บค�าการวัดได/ 30 ค�า 
   1.10  มีฟ�งชั่นช�วยในการทํางานดังนี้ เช�น 
           - คํานวณหาค�าตํ่าสุด/สูงสุด และวัดค�าต�อเนื่อง 
           - คํานวณหาพ้ืนท่ีและปริมาตร 
           - คํานวณบวก/ลบค�าท่ีวัดได/ 
           - กําหนดช�วงระยะท่ีต/องการ 
           - คํานวณหาความสูง/ความกว/างโดยใช/รูปสามเหลี่ยมและใช/การวัดมุมเอียงของวัตถุได/ 
           - คํานวณหาพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมด/านไม�เท�า(สี่เหลี่ยมคางหมู) 
           - วัดความสูงวัตถุ เช�น ต/นไม/ 
           - วัดความลาดเอียง เช�นหลังคาบ/าน 
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           - ฟ�งก,ชั่น Height Profile Measurements 
   1.11  มี Bluetooth Smart เพ่ือการเชื่อมต�อกับอุปกรณ, iPhone หรือ iPad 
   1.12  แบตเตอร,รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได/ประมาณ 5,000 ครั้ง 
   1.13  มีกล/องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟ�งชั่น zoom เพ่ือดึงภาพให/ใกล/เข/ามาได/ 
   1.14  ได/มาตราฐานการป]องกันน้ําและฝุ=น IP65 
2. อุปกรณ,ประกอบ 
    2.1  มีสายคล/องมือและซองบรรจุเครื่อง 
    2.2  แบตเตอร,รี่ อัลคาไลน,  ชนิด AA ขนาด 1.5 V. 2  ก/อน 
    2.3  คู�มือการใช/งาน 1 เล�ม 

รวมงบประมาณ ทั้งหมด 27,900 .- บาท 
             สืบเนื่องจากองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงได/รับแจ/งจากกองคลังว�ายังขาดแคลนครุภัณฑ,ท่ีจําเปBน
ต�อการใช/งาน จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร/าง ตามพระราชบัญญัติท่ีดินและสิ่งปลูกสร/าง พ.ศ.2562                   
โดยจะต/องดําเนินการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร/างทุกประเภท โดยการวัดระยะ ต�างๆเช�น ความกว/าง 
ความยาว ความสูง ขนาดของท่ีดิน และสิ่งปลูกสร/าง  จึงจําเปBนต/องมีเครื่องมือเครื่องใช/มาปฏิบัติงาน โดยขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปBนรายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ,เปBนค�าจัดซ้ือ
เครื่องวัดระยะด/วยแสงเลเซอร,  แบบมือถือ จํานวน 27,900 บาท โดยขออนุมัติ  โอนลดจากค�าจัดซ้ือเครื่อง
หาพิกัดสัญญาณดาวเทียม  แบบพกพา จํานวน 24,500 บาทและ โอนลด รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงบริการ 
จํานวน 3,400 บาท จึงเรียนมาเพ่ือให/สมาชิกสภา อบต.บ/านดงพิจารณาครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
      ขอบคุณท�านนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีได/นําเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด การขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปBนรายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ,และก�อนท่ี
ท�านสมาชิกฯ จะอภิปรายผมขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงชี้แจงระเบียบกฎหมาย
เก่ียวกับการพิจารณาญัตติดังกล�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 ๒ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ.2543  ข/อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ, ท่ีดิน และสิ่งก�อสร/าง ท่ีทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปจ�าย
รายการใหม� ให/เปBนอํานาจอนุมัติของสภาท/องถ่ิน จึงนําเรียนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  
เพ่ือโปรดทราบครับ 

นายมาย  ป:กราช   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 

ท่ีประชุม                 ไม�มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ 
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นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
         เม่ือไม�มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง เสนอ หรือเพ่ิมเติม แล/ว ก�อนท่ีจะลงมตินั้น
ตามข/อ 76 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 แก/ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 กําหนดให/ก�อนการลงมติทุกครั้งให/ประธานสภาท/องถ่ินตรวจสอบดูว�ามีสมาชิกสภา
ท/องถ่ินอยู�ในท่ีประชุมครบจํานวนเปBนองค,ประชุมหรือไม�  ดังนั้น ขอให/เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดงตรวจสอบนับจํานวนสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงครบจํานวนเปBนองค,ประชุม
หรือไม�   

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จํานวน 12 ท�าน ครบองค,ประชุม  ลาการประชุม 1 ท�าน ครับ 

นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
          ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง อยู�ในห/องประชุมสภาองค,การบริหารส�วน
ตําบลบ/านดง จํานวน 13 ท�าน ครบองค,ประชุมกระผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต. ว�าสมาชิกสภาฯท�านใด
เห็นชอบ อนุมัติให/โอนงบประมาณรายจ�ายประจําปI ๒๕63 เพ่ือไปต้ังจ�ายเปBนรายการใหม�ในหมวดค�าครุภัณฑ,
เปBนค�าจัดซ้ือเครื่องวัดระยะด/วยแสงเลเซอร,  แบบมือถือ จํานวน 27,900 บาท โดยขออนุมัติ โอนลดจากค�า
จัดซ้ือเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม  แบบพกพา จํานวน 24,500 บาทและ โอนลด รายจ�ายเพ่ือให/ได/มา
ซ่ึงบริการ จํานวน 3,400 บาท  โปรดยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุม   
- เห็นชอบ/รับรอง   จํานวน     11   เสียง 

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

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายมาย  ป:กราช   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
           มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู/บริหารท�านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอในวาระอ่ืนๆท่ีจะนําเสนอต�อท่ีประชุม              
สภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ขอเชิญครับ  

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง ผมได/รับการ
ประสานจากท�านผู/นําชุมชนในการของบกองทุนไฟฟ]าแม�เมาะในวาระด�วนท่ีจะใช/เงินงบประมาณท่ี ตกค/างปI
ก�อนประมาณ 20 กว�าตัว งบประมาณของ หมู�ท่ี 7 ประมาณ 18 ตัว ได/ให/ ให/กองทุนพิจารณาท่ีโครงก่ีท่ีเสนอ
จะต/อง เปBนการ แก/ไขป�ญหาภัยแล/ง  แก/ไขโรคโควิด 19 และการจ/างงานเพ่ือกระตุ/นเศรษฐกิจในชุมชนโดย
ต/องรีบนําเสนอโครงการให/ กองทุนไฟฟ]าแม�เมาะโดยด�วน  ซ่ึงในส�วนของงบกองทุนไฟฟ]าปIนี้ท่ีได/รับโครงการ
จัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงฯ นั้น อบต. ดําเนินการ จัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิง 4,500,00.- บาท และได/ผู/
รับจ/างเรียบร/อยแล/ว อยู�ระหว�างการลงนามในสัญญา คาดว�าอีกไม�เกิน 2เดือน จะได/รถมาใช/ในการแก/ไขป�ญหา
ต�อไป  โดยกระผมขอรับเปBนผู/ติดตามประสานงานเก่ียวกับงบประมาณต�างๆ ให/กับชาวบ/าน ครับ 
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นายจีระศักดิ์   จันทนศักดิ์  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ

การประชุมทุกท�าน กระผม นายจีระศักด์ิ   จันทนศักด์ิ รองประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง   
ขอฝากผู/บริหาร 2 เรื่อง 1. โครงการปรับปรุงแก/ไขป�ญหาระบบบ/านท�าสี ขอให/ดําเนินการตามห/วงเวลา               
เรื่อง 2. การใช/ยานพาหนะ แต�ละคันมีอายุการใช/งานนานมากแล/ว ขอหารือว�าข/อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประจําปI 2564 จะสามารถต้ังงบประมาณจัดซ้ือรถยนต,สํานักงานได/หรือไม� ครับ             

ว�าท่ีร�อยเอกชัยทัศน�   ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
         เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน 1. โครงการปรับปรุงระบบประปากําลังดําเนินการ 2. รถยนต,สํานักงาน ปI 2564 อาจจะ
ต้ังงบประมาณจัดซ้ือรถตู/ 1 คัน และรถยนต,สํานักงาน 1 คัน ต/องดูงบประมาณก�อน ครับ 

นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�   นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ�านดง 
 เรียนประธานสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดงท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู/ทรงเกียรติและผู/เข/ารับ
การประชุมทุกท�าน กระผม นายศุกร,  ไทยธนสุกานต,  นายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง การเสนอ
แผนงานโครงการปIต�อไป ในการของบกองทุนฯ หรืองบไฟฟ]าฯ อยากทําเปBนสถานท่ีท�องเท่ียว และจะนําเสนอ
โครงการก�อสร/างระบบประปาขนาดใหญ�บ/านท�าสี เข/างบกองทุนฯ ครับ 

นายมาย  ป:กราช  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 เม่ือไม�มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู/บริหารใดเสนอเรื่องอ่ืนต�อท่ีประชุมแล/ว ผมขอขอบคุณทานสมาชิก
สภา อบต. คณะผู/บริหาร พนักงานส�วนตําบล รวมถึงผู/มีเกียรติทุกท�านท่ีเข/าร�วมประชุมสภาองค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ/านดงในครั้งนี้ และได/ให/การสนับสนุน กิจการของสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง               
ด/วยดีตลอดมา ผมหวังเปBนอย�างยิ่งว�าคงได/รับความร�วมมือจากท�านเช�นนี้ตลอดไป ผมขอปDดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา         12.30 น. 

 
 
       ว�าท่ีร/อยเอก           ผู/บันทึกการประชุม 
                (ชัยทัศน,   ศรีนันชัย) 
                           เลขานุการสภาองค,การบริหารส�วนตําบลบ/านดง  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี                              
………………………………………ปรากฏว�ารายงานการประชุมสภาองค �การบร ิหารส �วนตําบลบ�านดง                 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕63 เม่ือวันท่ี  26  พฤษภาคม 2563  มีเนื้อหาครบถ�วน
ถูกต�องสมบูรณ� ทุกประการ  
                                     

จึงลงลายมือช่ือไว�เปPนหลักฐาน  
 

                               (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 


