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ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักดิ์        ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักดิ์        ชัยมาด 
3 ส.ต.ท.เดชา        วรรณมร เลขานุการสภา อบต. ส.ต.ท.เดชา    วรรณมร 
4 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
5 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
6 นายพันธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
7 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
8 นายสันต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย์ 
9 นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 

10 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด          รัตนเลี่ยม 
11 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
12 นายสมุทร         บุตรศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
13 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
14 นายเกรียงศักดิ์     ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เกรียงศักดิ์     ศรีเทา 
15 นายวันชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
16 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกูลทุม 
17 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
18 นางสว่าง           สมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง            สมพงษ์ 
19 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
20 นางอําไพ          ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อําไพ            ปิ่นทอง 
21 นายประยูร         จันทร์ไชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นายประยูร    จันทร์ไชย 
22 นายสามารถ       อังกาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สามารถ        อังกาบ 
23 นางประนอม      ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
24 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
25 นายสายหยุด       สีนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สีนนท์ 
26 นายสุนทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร          ที่พัก 
27 นายวินัย           ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย            ศรีพิราม 

 

ผูล้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอมร        ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี         จันทร์ชัย นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี    จันทร์ชัย 
2 นายสมนึก          เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก     เลิศศักดิ์วิมาน 
3 นายศุภโชค         บุญเล็ก ผู้อํานวยการกองคลัง ศุภโชค    บุญเล็ก 
4 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อํานวยการกองช่าง อเนก      เกิดสงวน 
5 นางสาวอรุณี      อเนกบุณย์ หัวหน้าสํานักปลัด อรุณี       อเนกบุณย์ 
6 นางนันทวัน        ทานกระโทก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสงัคม นันทวัน   ทานกระโทก 
7 นางสาวสุวภีย์      อรัญภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สุวภีย์      อรัญภูมิ 
8 พ.จ.อ.ธวัชชัย      ธาราดล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน พ.จ.อ.ธวัชชัย   ธาราดล 

 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
  

นายอุดม   ตระกูลษา  เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
(ประธานสภา อบต.)  บริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 
    ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายอุดม   ตระกูลษา  สวัสดีครับคณะฝ่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภา อบต.)                ผู้ทรงเกียรติทุกท่านวันนี้เป็นวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจําปี             
    พ.ศ. 2564 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
    พ.ศ.2563 ได้กํ าหนดสมัยประชุมสามัญประจํ าปี  พ.ศ .  2564            
    และสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป กําหนดสมัยประชุม
    สามัญ จํานวน 4 สมัย ทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่กําหนดสมัยประชุม              
    สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปีพ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์               
    ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน ซึ่งวันนี้           
    ก็เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564            
    จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ     
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นายอุดม ตระกูลษา  ท่านทนงศักดิ์ สิงห์ศุข เลขานุการสภา อบต. ยกมือมีเรื่องอะไรจะกล่าว            
(ประธานสภา อบต.)  นําเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ เชิญครับ 

นายทนงศักดิ์  สิงห์ศุข  เ รี ยนท่ านประธานสภาฯ  เ รี ยนท่ านนายกฯ  และคณะผู้ บ ริ ห าร                   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  สวัสดีเ พ่ือนสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ กระผมนายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข           
    ตอนนี้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
    เนื่องด้วยวันนี้นะครับต้องขออนุญาตลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภาฯ              
    เนื่องด้วยไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างนะครับ  และอีก                 
    ประการหนึ่งอยากให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้ เหล็ก              
    ขึ้นมาดํารงตําแหน่งเลขาสภาฯ แทนครับ เนื่องด้วยท่านมีความพร้อม          
    ด้านการทํางานมีความเชี่ยวชาญและเก่งเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบ      
    มากกว่าตัวกระผมนะครับ วันนี้จึงขออนุญาตขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
    ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภาฯ           
    เ พ่ือมอบตําแหน่งให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้ เหล็ก             
    ขึ้นมาดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาฯ แทนครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม   ตระกูลษา  ก็เป็นวัตถุประสงค์ของท่านทนงค์ศักดิ์ สิงห์ศุข ตําแหน่งเลขานุการสภาฯ     
(ประธานสภา อบต.)  ที่แสดงเจตนาขอลงจากตําแหน่ง เลขานุการสภาฯ เพ่ือไปทําหน้าที่            
    สมาชิกสภาฯ       
    ส่วนจะเป็นบุคคลใดขึ้นมาทําหน้าที่ ท่านทนงศักดิ์ สิงห์ศุข ก็มอบคนเดียว
    ไม่ได้นะครับต้องปรึกษาต่อที่ประชุมสภานะครับให้สภาฯเป็นผู้คัดเลือก           
    นะครับ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ                     
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537          
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา ๕7 ให้สภาองค์การ
    บริหารส่วนตําบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสมาชิก              
    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตําบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืน
    ใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง
    ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหาร 
    เลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบอายุ             
    ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง            
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่น
    เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน              
    ท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
    ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
    สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น           
    ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น                  
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    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคสอง 
    ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมี          
    แต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่          
    ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
    เฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้นําความในข้อ 13 และ ข้อ 26         
    วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วย
    วิธีการยกมือ        
    ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับ             
    โดยอนุโลม       
    กรณีดังกล่าวเมื่อตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลง จึงต้องคัดเลือกสมาชิก
    สภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น          
    คนหนึ่ งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาท้องถิ่น ชั่วคราวก่อนครับ                 
    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อครับ เชิญท่านสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิก
    สภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิก 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  สภาฯ หมู่ที่4 ดงขี้เหล็ก ในเมื่อท่านทนงศักดิ์ สิงห์ศุข ได้ลงจากตําแหน่ง
    เลขานุการสภาฯ กระผมขอเสนอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล          
    ดงขี้เหล็กขึ้นดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาฯแทนครับ เพ่ือไม่ให้เป็นการ
    เสียเวลา เพราะท่านปลัดฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถก็น่าจะนําความรู้
    และความสามารถดังกล่าวมาใช้เป็นอย่างดคีรับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นเป็นยังไงครับ การคัดเลือกครั้งนี้เป็น
(ประธานสภา อบต.)  การคัดเลือกเพ่ือทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวนะครับ มีสมาชิกสภาฯ
    ท่านใดที่จะเสนอท่านอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับตามที่ท่านสมคิดเลี่ยม
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ได้นําเสนอให้ท่านปลัดฯ เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว
    ถ้าเห็นสมควรตามท่ีท่านสมคิด รัตนเลี่ยม นําเสนอ ขอให้ยกมือครับ             

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   

นายอุดม ตระกูลษา  ขอเชิญ ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
(ประธานสภา อบต.)  ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ เชิญครับ   
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี  

          พ.ศ. 2563 
     
นายอุดม ตระกูลษา  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจําปี                 
(ประธานสภา อบต.)  พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ             
    ทุกท่านได้พิจารณาตั้งแต่หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 22 ครับ มีสมาชิกสภาฯ            
    ท่านใดพบข้อบกพร่องที่จะแก้ไขต้องเพ่ิมเติมไหมครับ  
    ขอเชิญท่านวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ เชิญครับ 
 
วิเชียร เหล็กศิริ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5)   หมู่ที่ 5 ขอให้เปิดรายงานการประชุมสภาฯ ไปหน้าที่ 8 ครับ  
    บรรทัดที่นิตกิรแจ้งไว้บรรทัดที่ 4 คําว่า “ได้รับแจ้งอําเภอเมืองปราจีนบุรี” 
    นะครับ ขอให้แก้ไขเป็นคําว่า “ได้รับแจ้งจากอําเภอเมืองปราจีนบุรี” 
    และคําว่า“การบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่             
    ป่าไม”้ขอให้แก้ไขเป็น“พ้ืนที่ป่า”ครับ  
    และขอให้เปิดไปที่หน้าที่ 10 ตรงที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ท่านณรงค์
    ไดช้ี้แจงไว้บรรทัดที่ 7 นะครับตรงคําว่า “สํานักงาน สทช.” ขอให้แก้ไขเป็น 
    “สํานักงาน กสทช.” ขอบคุณครับ 
 
นายอุดม ตระกูลษา  ขอขอบคุณท่านวิเชียร เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ  
(ประธานสภา อบต.)  ต่อไปเชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
   
นายณรงค์ แช่มช้อย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายณรงค์ แช่มช้อย สมาชิก
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  สภาฯ หมู่ที่ 6 ขอให้เปิดไปที่หน้า 15 หัวข้อที่ 5 ซึ่งท่านนายกฯ        
    ได้ชี้แจงนะครับจะขาดคําว่ากิจกรรมในการจัดกรรมต้อนรับปีใหม่นะครับ
    ขอให้เ พ่ิมคําว่า”กิจกรรม”และก็บรรทัดสุดท้ายให้ เติมคําว่า“ครับ”              
    ลงไปด้วยครับ    
    เปิดหน้าที่ 17 ซึ่งกระผมได้อภิปรายไว้ 4 บรรทัดท้าย ตรง 200 เมตร           
    ที่จะวางท่อผู้รับเหมาคงจะเข้าใจว่าต้อง เจาะข้างถนน ขอให้แก้เป็น            
    “เจาะข้ามถนน”ครับ และคําว่าหน่วยงานราชการเป็นการขอขยายเขต
    ไฟฟ้าขออนุญาตเจาะถนนวางท่อเมนให้เพ่ิมคําว่า “ขุด” ลงไปด้วยนะครับ  
    แล้วก็ไปที่หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 4 ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงนะครับ คําว่า
    “หมู่ที่ 4” ขอให้แก้เป็น “หมู่ที่ 6”  
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    และเปิดต่อไปที่หน้าที่ 21 ครับตรงที่ประธานสภาฯได้อภิปรายบรรทัดที่ 3 
    คําว่า “และเรื่องที่สําคัญที่พ่ีลืมไม่ได้” ให้ตัดคําว่า“พ่ี”ออก ควรใช้คําว่า
    และเรื่องที่สําคัญท่ีลืมไม่ไดก้็พอนะครับ 
    และหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 8คําว่า“ประชุมครบทุกวัน”แก้ไขเป็น “ประชุม
    ครบทุกวาระ”  

นายอุดม ตระกูลษา  ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับที่ได้ศึกษา ซึ่งก็เป็นหน้าที่         
(ประธานสภา อบต.)  ของสภาฯ ที่จะต้องตรวจสอบรายงานการประชุมก่อนที่เราจะมีมติรับรอง
    รายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอยากจะให้แก้ไขอีกหรือไม่ครับ
              ถ้าไม่มีแล้ว ผมจะขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม หากสมาชิกสภาฯ 
    เห็นว่ารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2563          
    เมื่อวันจันทร์ที่  14 ธันวาคม พ.ศ 2553 ถูกต้องแล้ว ขอให้ยกมือ              
    รับรองครับ  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเปน็เอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจ าปี            
    พ.ศ. 2563             
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 

    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
          (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
 
นายอุดม ตระกูลษา  ต่อไปก็จะเป็นการเสนอญัตติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.)  ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 เป็นเรื่อง       
    ที่คณะฝ่ายผู้บริหารจะนําเสนอต่อสภาฯ ต่อไปเชิญท่านนายกฯ ครับ 
     
นายบุญศรี จันทร์ชัย  เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ              
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)               
    พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทํา          
    ร่ า งแผนพัฒนาท้ องถิ่ น เ พ่ิม เติ มพร้ อม เหตุ ผลความจํ า เป็น เสนอ              
    ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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    และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับ
    องค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่ งร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นเ พ่ิมเติมให้            
    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
    สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ 2537 นั้น 
    ข้อเท็จจริง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบล            
    ดงขี้เหล็กและประชาคมท้องถิ่นได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
    (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 4  พ.ศ.2564  
    และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  
    ข้อพิจารณา เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                  
    การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548           
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ22 จึงขอเสนอร่าง              
    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็กเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป                 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 
 
นายอุดม ตระกูลษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่4ประจําปี 
(ประธานสภา อบต.)  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็กนะครับ ท่านนายกฯ         
    ก็ ไ ด้ แถล งถึ งหลั กกา รและ เหตุ ผลที่ มี ค ว ามจํ า เป็ นต้ อ ง นํ า เ รื่ อ ง             
    เสนอที่ประชุมสภาฯ เนื่องจากการเสนอร่างแผนพัฒนาฯ ก็ เป็นไป              
    ตามขั้นตอน ได้ผ่ านประชาคมและทางคณะกรรมการจัดทําแผน          
    แล้วนะครับ ก็ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา เพ่ือที่จะได้อนุมัติเข้าแผนพัฒนาฯ
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ตามท่ีท่านนายกฯไดน้ําเรียนไปแล้วนะครับ 
    ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ที่คณะกรรมการจัดทําแผนได้เชิญ
    สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมพอดีตรงกับวันประชุมประจําเดือน
    ก่อนที่จะปิดประชุมในวันนั้น ผมเองในฐานะหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ หัวหน้า
    สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็ได้นําเรียนต่อท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ ไว้แล้ว
    ว่าสภาฯไม่มีปัญหาแผนโครงการก็คือการเตรียมการไว้ปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าจะทํา          
    ได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีแผนแต่มีงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เราก็ไม่สามารถ         
    ที่จะนํามาทําได้ ก็ต้องเอาเข้าแผนพัฒนาฯก่อน เพราะฉะนั้นการนําเรื่อง
    ต่างๆ เข้าไว้ในแผนพัฒนาฯ จึงเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์       
    ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็กของเรามีสมาชิกท่านใดที่จะนําเสนอ
    หรือสอบถามให้ครับ ก่อนที่จะยกมือเห็นชอบแผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติมนะครับ          
    มีไหมครับ เชิญท่านสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เชิญครับ 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมนายสมคิด  รั ตนเลี่ ยม             
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ตามที่ท่านนายกฯ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
    พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 กระผมเห็นว่าทางคณะกรรมการ     
    คงกลั่นกรองมาดีแล้วเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวดงขี้เหล็กของเรา 
    แต่เรื่องจะทําเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปครับ คิดว่าทางสภาฯน่าจะรับหลักการ     
    เข้าแผนพัฒนาฯ ไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายอุดม ตระกูลษา  เนื่องจากเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 สมาชิกสภาฯ         
(ประธานสภา อบต.)   อนุมัติ ให้นําเข้าแผนพัฒนาฯได้ เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นการพิจารณา             
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต้องพิจารณา 3 วาระครับ       
    ก็ขอนําเรียนให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ  
    สมาชิกสภาฯ ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมาก มีท่านใดที่จะสอบถาม หรือมี         
    ข้อสงสัยไหมครับ เพ่ือทําความเข้าใจกัน มีไหมครับ 
    เชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
     
นายณรงค์ แช่มช้อย   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  หมู่ที่ 6 มีเรื่องอยากจะสอบถามครับ สืบเนื่องมาจากเราอยู่ในระเบียบ 
    วาระท่ี 5 และ 5.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 อยากสอบถามว่า
    โครงการที่ผ่านแล้วจะนําเข้าเป็นแผนพัฒนาฯเพ่ิมเติม และเนื่องจากเราได้
    ประชุมกันเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เกี่ยวกับการประชาคม         
    แผนแล้ว ก็จะนําเข้าในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ตรงนี้จะต้อง
    รอหรือว่าเอาเข้าพร้อมกัน สืบเนื่องมาจากที่ประชุมมีการให้หมู่บ้าน        
    นําโครงการกลับไปประชาคม ทําแผนของหมู่บ้านและก็จะได้นําเข้ามา          
    ในแผนตําบลเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน แล้วก็ได้กําหนดไว้ว่าเดี๋ยวจะ          
    เอาเข้าพร้อมกันนะครับพอถึงวันนี้เราจะนําร่างแผนพัฒนาฯ นี้เข้าก่อน             
    แล้วแผนหมู่บ้านที่จะปรับใช้ระบบประชาคมแบบใหม่ เราจะนําเข้าภายหลัง
    ใช่หรือไม่ครับต้องทําความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะครับ 
    เพราะว่าสืบเนื่องจากเราได้ประชุมคณะกรรมการแผนครั้ งที่แล้ว            
    ทั้งสมาชิกตัวแทนฝ่ายต่างๆรวมทั้งกํานันผู้ใหญ่บ้านเราก็ได้พูดคุยไว้ว่า          
    ให้หมู่บ้านกลับไปทบทวนแล้ว เมื่อดําเนินการเรียบร้อย ก็นํามาจัดลําดับ
    เพ่ือปรับเข้าในแผน 5 ปี พอมาถึงวันนี้  เราจะเอาเรื่องนี้ เข้าก่อน              
    คือร่างแผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม ที่ท่านนายกฯ เสนอญัตติขึ้นมาเรื่องเดียว     
    ใช่ไหมครับ แล้วแผนที่เราเตรียมประชาคมกันไว้จะนําเข้าภายหลังใช่   
    หรือไมค่รับ ต้องขอความกระจ่างตรงนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายอุดม ตระกูลษา  จริงๆแผนตรงนี้เรามีอยู่แล้วนะครับ ก็ยึดตามของเดิมที่เราเคยประชาคมมา
(ประธานสภา อบต.)  แตช่่วงนี้ เกิดสถานการณ์โควิด 19 ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเชิญผู้นํา     
    ทุกส่วนมาประชาคมกัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 พอประชุม
    เสร็จ กม็ีการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอีกครั้งหนึ่ง 
    ผมขอให้ทางท่านเลขานุการสภาฯ คนใหม่ได้ชี้แจงขั้นตอนจะได้เกิดความ
    เข้าใจตรงกันนะครับ เชิญท่านปลัดฯ เดชา วรรณมร เชิญครับ 
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ส.ต.ท.เดชา วรรณมร  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  บริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ปลัด อบต.)   ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าส่วน และพนักงานลูกจ้างทุกท่าน ที่เข้าประชุมวันนี้
    กระผม ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก           
    ขอเรียนให้ทราบว่าที่ เราประชุมรายการเ พ่ิมเติมแผนในครั้ งนี้ เป็น                
    การประชุมเม่ือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ในการที่เราจะเพ่ิมเรื่องของ
    โครงการเกี่ยวกับน้ํา  เกี่ยวกับการขยายเขตท่อส่งน้ํ า แล้วก็มี เรื่อง           
    ของประปาหมู่บ้านและเรื่องของครุภัณฑ์ ที่มีมาตามร่างแผนที่นําเสนอให้
    สมาชิกสภาฯ พิจารณาในวันนี้นะครับ ส่วนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์               
    พ.ศ.2564 ได้มีการประชุมประชาคมระดับตําบลของเรา วันนั้นก็มี              
    ทุกภาคส่วนเข้ามาประชุม แล้วก็ให้ความเห็นชอบร่างแผนอันนี้ พร้อมกับ         
    มีการนําเสนอว่าท่านใด มีความประสงค์จะมี โครงการดําเนินการ                
    เข้าข้อบัญญัติงบประมาณในปี 2565 ก็คือว่า ถ้าเรามีโครงการมีอะไร           
    ก็แล้วแต่ แล้วในแผนเล่มใหญ่ปัจจุบันเราไม่มี ก็ให้ท่านไปร่วมรวมนําเข้ามา
    เพ่ือที่จะมาทบทวนแล้วก็จัดทําเป็นแผนเพ่ือที่จะไปรองรับงบประมาณ            
    ปี 2565 และเป็นแผนทีจ่ะไปรองรับโครงการกิจกรรมที่คาดว่าเราจะไปหา
    งบประมาณจากภายนอกมาดําเนินการได้นะครับ อันนี้ก็เป็น 2 ขั้นตอน  
    ซึ่งขั้นตอนแรก คือเราให้ความเห็นชอบร่างแผนอันนี้เป็นแผนเพ่ิมเติม            
    ในวันนี้แล้วนะครับ และท่านนายกฯ ก็ฝากทุกท่านไปดูว่าโครงการที่จะ             
    นําเข้าข้อบัญญัติ เพราะแผนเพ่ิมเติมนี้ เราจะเอาไปหางบประมาณ            
    จากภายนอก เนื่องจากงบประมาณขนาดนี้เราคงทําไม่ได้ แต่ว่าของเรา          
    ยังขาดแผนจะไปรองรับงบประมาณนะครับ อันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจ          
    อย่างนี้นะครับ วันที่ประชุม 29 มกราคม พ.ศ.2564 เพ่ือเพ่ิมเติมแผน         
    นะครับจากพวกเรานี่แหละ พอวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ก็ม ี           
    การประชุมประชาคมระดับตําบลวันนั้นก็มีทุกภาคส่วน เนื่องจาก           
    ทําตามระเบียบใหม่อย่างที่ท่านประธานสภาฯ นําเรียนไปแล้ว พอประชุม
    เสร็จ เราให้ความเห็นชอบร่ างแผน เ พ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว  แต่ เมื่ อ                    
    ให้ความเห็นชอบร่างนี้แล้ว ร่างนี้ก็จะถูกส่งมาให้ยังสภาฯ เพ่ือพิจารณา         
    ให้ความ เห็นชอบ เมื่ อสภาฯ  เห็ นชอบ เสร็ จ  ก็ จะให้ท่ านนายกฯ                     
    ได้ประกาศใช้แผนเพ่ิมเติม แผนฉบับนี้ก็จะนําไปทําในเรื่องของโครงการ         
    ที่เกินศักยภาพในเรื่องของหน่วยงานที่ผมรู้จัก จะนําไปยื่นของบประมาณ 
    ให้นะครับ 
    วันนั้นท่านนายกฯ ก็ได้ฝากกับประชาคมว่าถ้าเราจะทําข้อบัญญัติ 2565 
    เพราะว่าเราจะต้องมีการปรับแผนเพ่ือไปรองรับงบประมาณปี 2565            
    จะเข้าข้อบัญญัติ อันไหนที่เราไม่มีแล้วก็ปรับปรุงกันใหม่ ส่วนไหนไม่จําเป็น
    ก็ตัดไป อันไหนจําเป็นเอาไว้  อันไหนจําเป็นกว่าก็ยกขึ้นมาเพ่ือที่จะนําไป
    จัดทําเป็นข้อบัญญัติ ขอทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับผม ขอบคุณมากครับ 
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นายอุดม ตระกูลษา   ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้นําเรียนให้สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบ
(ประธานสภา อบต.)  ถึงวิธีการขั้นตอนและที่มาของแผนเพ่ิมเติม จริงๆแล้วก็มีอีกช่วงนึงก่อนที่ 
    จะทําข้อบัญญัติงบประมาณ ก็จะมีการปรับแผนกันทุกปีนะครับ แต่ทั้งนี้
    ทั้งนั้นก็จะต้องอยู่ในแผนที่จะนํามาจัดทําเป็นข้อบัญญัติ ถึงจะมีการแก้ไข
    เปลี่ยนแปลงระเบียบบางส่วนก็ตาม ก็ยังดําเนินการอยู่เหมือนเดิมครับ         
    เชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เชิญครับ               

นายณรงค์ แช่มช้อย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ           
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  หมู่ที่ 6 สืบเนื่องจากเรื่องเดิมนะครับอันนี้แผนเพ่ิมเติมก็พอเข้าใจแล้ว           
    นะครับ แต่ที่นี่วันนั้นก็มีการประชุมกัน และท่านหัวหน้าสํานักปลัด              
    หรือเปล่าไม่ทราบนะครับ ว่าให้กําหนดการทบทวนแผน หรือการปรับแผน
    หรือตัดเพ่ิมลําดับใหม่ต่างๆของหมู่บ้านให้อยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์           
    วันนั้นก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านท้วงติงว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปคุยกับหมู่บ้านก่อน   
    นะครับ แล้วถึงจะเอาเข้ามาใหม่ บางท่านก็บอกว่าจะนําเรื่องเข้าวันที่ 15 
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันประชุมวันนี้ กระผมเลยสับสนว่า           
    การทบทวนแผน อย่างที่ท่านประธานสภาฯบอก คือมันอยู่ในแผนจริง            
    นะครับ แต่บางตัวทําไปแล้วตัดไปแล้วหรือว่า มีความจําเป็นเร่งด่วน                   
    มันเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านนะครับ เนื่องจากภูมิประเทศ หรือในหมู่บ้าน
    มันต่างกันจากปีที่แล้วที่เราทบทวนกันไว้แล้ว เราก็เรียงลําดับ ก็ให้จัดลําดับ
    กันมาใหม่หรืออันไหนที่ทําแล้วก็ตัดออก อันไหนไม่จําเป็นหรืออันจําเป็น          
    มีใหม่ก็เอาเข้ามา ที่นี่มันมีกรอบตามที่ ท่านหัวหน้าสํานักปลัดบอกไว้ว่า
    น่าจะภายในเดือนกุมภาพันธ์ ผมก็ยังสับสนอยู่ จะเอาไว้รอบหลังหรือวันนี้
    จะได้กระจ่างนะครับ เรื่องการทบทวนแผนที่จะปรับปรุงเพราะว่ามันเป็น
    การประชาคมแบบใหม่ที่ให้เราไปประชาคมจากหมู่บ้านกลับมาประชาคม
    มันอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะครับตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา   เชิญหัวหน้าสํานักปลัด ชี้แจงครับ ขอเชิญครับ   
(ประธานสภา อบต.) 

นางสาวอรุณี อเนกบุณย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะคะ            
(หัวหน้าสํานักปลัด)  ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะ ในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นร่างแผนเพ่ิมเติม
    ครั้งที่ 4 ซึ่งเราจะมีโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานนะคะอยู่ 3 โครงการ
    เป็นโครงการเกี่ยวกับน้ํา 2 โครงการ และส่วนของหมู่ที่ 13 เป็นเรื่องของ
    ความเดือดร้อนที่เขาอาจได้ประชาคมแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาเป็นคําร้อง             
    ถือเป็นความจํา เป็นเร่งด่วนก็ เลยนํามาเ พ่ิมให้ ก่อนในรอบนี้นะคะ               
    แล้วก็จะมีครุภัณฑ์ที่เรามีความจําเป็นที่ต้องใช้อีก 2 รายการก็จะเพ่ิมเข้ามา
    ในครั้งนี้ ก็เป็นครั้งที่ 4 ส่วนในครั้งหน้าที่เราได้ฝากให้หมู่บ้านนํากลับไป
    ทบทวนแล้วก็จัดลําดับมาใหม่ ประโยชน์ของการจัดลําดับก็คือเราก็จะได้
    นํามาใส่ในข้อบัญญัติปี 2565  
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    และก่อนที่อยู่ในข้อบัญญัติเราจะต้องไปเพ่ิมแผนเป็นครั้งที่ 5 ก่อนนะคะ            
    ซ่ึงท่านผู้ใหญ่ทิวาก็ได้เสนอว่าขอกลับไปคุยใหม่ หมู่บ้านก่อนละกันเพราะว่า
    ตัวผู้ใหญ่บ้านคนเดียว ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้ ก็อาจให้เวลาไป        
    ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ก็ให้แต่ละหมู่บ้านกลับไปประชาคมหมู่บ้านตัวเอง
    และก็จัดลําดับมาเลย ลําดับที่ 1 2 3 4 5 หรือจะส่งมาเป็น 10 โครงการ
    ก็ได้ ซึ่งเราก็มีรายชื่อโครงการที่ยังค้างอยู่ ในอยู่ ในแผนเล่มเก่าที่ยัง            
    ไมไ่ด้ดําเนินการเป็นตัวเลือกให้เลือก ถ้าเกิดว่าหมู่บ้านมีความต้องการใหม่ๆ
    ก็เสนอร่วมกันแล้วก็นําโครงการเก่าและโครงการใหม่ มาจัดลําดับใหม่             
    อีกครั้งแล้วก็ส่งมาให้อบต.เพ่ืออบต.จะได้นําโครงการลําดับที่ 1 2 3           
    มาใช้ประโยชน์ในข้อบัญญัติปี 2565 แต่สุดท้ายก็จะต้องเพ่ิมเป็นครั้งที่ 5 
    ก่อนนะคะ อาจจะอีกสัก 2 หรือ 3 เดือน ซึ่งตรงนี้จะต้องให้เวลากับทาง
    กองช่างในการลงพ้ืนทีไปประเมินราคาด้วยนะคะ ตรงนี้ เป็นขั้นตอน         
    การเตรียมโครงการที่จะเอาไปใส่ในข้อบัญญัติปี 2565 จะต้องมีระยะเวลา
    ของกระบวนการต่างๆด้วยส่วนโครงการที่ท่านณรงค์ แช่มช้อย ได้สอบถาม
    ก็คือจะเพ่ิมเติมเป็นครั้งที่ 5 เพ่ือที่จะหยิบไปใส่ข้อบัญญัติปี 2565 ในส่วน
    แผนเพ่ิมเติมในครั้งนี้จะเป็นโครงการเกี่ยวกับน้ําและโครงการเพ่ือบรรเทา
    ความเดือดร้อนเร่งด่วนของหมู่ที่ 13 ก็เลยนํามาใส่ไว้เพ่ือที่จะสามารถใช้
    งบประมาณปี 2564 จะเป็นในส่วนข้อบัญญัติหรืออาจจะเป็นเงินสะสมค่ะ 

นายอุดม ตระกูลษา   เชิญท่านนายกฯ ขอเชิญครับ                                
(ประธานสภา อบต.)                   

นายบุญศรี จันทร์ชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับ จริงๆวันนั้น
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)   ถ้าไม่มีการขอไปทบทวนก็สามารถจบในวันนี้ครับ คือถ้าตัดสินใจวันนั้นได้
    แต่เนื่องจากว่าท่านผู้ใหญ่บ้านหลายท่านมีสมาชิกสภาฯ ด้วยในสัดส่วน          
    บอกว่าขอนําไปคุยกันที่หมู่บ้านก่อนมันก็เลยต้องนํากลับไปทบทวน                  
    ถ้าไม่มีการนํากลับไปทบทวน เราก็สามารถนําเอาแผนเก่ามาดูแล้วตัดสินใจ
    ว่าจะเพ่ิมโครงการไหนเข้าไปถ้าผ่านคณะกรรมการชุด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
    พ.ศ.2564 แล้วก็ต้องนําเข้าสภาฯในวันนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง
    เป็นครั้งที่ 5 ก็อย่างที่หัวหน้าสํานักปลัด บอกว่ามีช่วงเวลาที่เราจะต้องไป
    ประมาณราคาด้วยโดยกําชับทางกองช่างให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิด
    ความผิดพลาดหรือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับ ก็เรียนสมาชิก
    สภาฯ เพื่อทําความเข้าใจเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา   ดังนั้นหมายความว่าแผนครั้งที่ 4 จบแล้วนะท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน               
(ประธานสภา อบต.)               รับทราบ นะครับ การที่จะกลับไปทบทวนหรือประชาคมใหม่ จะเป็นครั้งที่5             
    แต่ถ้าอยู่ ในแผนพัฒนาแล้ว เราจะสามารถนําลําดับไหนขึ้นมาก็ ได้               
    ตอนทําข้อบัญญัติ ซ่ึงก็ถือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกครั้งมานานแล้วนะครับ
    มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับเรื่องการเพ่ิมเติมแผนครั้งที่ 4 มีไหมครับ     
    ถ้าไม่มี เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน          
    ยกมือให้ความเห็นชอบด้วยครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
    เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

นายอุดม ตระกูลษา  การประชุมยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ เราทําไว้มีแค่ข้อ 5.1นะครับ
(ประธานสภา อบต.)  ผมขอเพ่ิมเติมนะครับเรื่องเสนอใหม่ในระเบียบวาระที่ 5 ขอเพ่ิมเติมตามที่
    สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ท่านปลัดฯ ขึ้นมาเป็นเลขานุกาสภาชั่วคราว          
    วันนี้ขอให้สภาฯคัดเลือกเลยเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายสมัยประชุมสมัยสามัญ
    สมัยที่ 1 ประจําปีพ.ศ.2564 ครบกําหนด15 วัน พอดี เพราะตําแหน่ง
    เลขานุการสภาฯเป็นตําแหน่งที่มีความจําเป็นจะต้องจัดทําวาระการประชุม
    นะครับ ผมจึงขอหารือกับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเพ่ิมเติมวาระการ
    ประชุมในระเบียบวาระที่ 5 เพ่ิมวาระเป็นข้อ 5.2 ครบั 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

    5.2 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ 

นายอุดม ตระกูลษา  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ แทนตําแหน่งที่ว่างลง          
(ประธานสภา อบต.)  ขอเชิญท่านสายหยุด สีนนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เชิญครับ  

นายสายหยุด สีนนท์  เรียนประธานสภาฯ ที่ เคารพ เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ            
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12)  ท่านเลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนทุกส่วน และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ      
    ทุกท่านนะครับ กระผมสายหยุด สีนนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 นะครับ
    วันนี้ตําแหน่งเลขานุการสภาฯก็ได้ว่างลง ทางสภาฯ ก็ได้คัดเลือกเลขานุการ  
    สภาฯ ชั่วคราว ลําดับต่อไปจึงต้องมีการคัดเลือกเลขานุการสภาคนใหม่          
    ผมจึงขอเสนอให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
    คนใหม่ ในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  สมาชิกสภาฯท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไรครับ เชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย
(ประธานสภา อบต.)  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เชิญครับ 

นายณรงค์ แช่มช้อย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ            
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  หมู่ที่ 6 เนื่องจากเราได้ทําการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี          
    พ.ศ. 2564 และเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุม กระผมจึงขอเสนอให้มี
    การคัดเลือกเลขานุการสภาฯ ภายในวันนี้เลยนะครับ ขอบคุณครับ               

นายอุดม ตระกูลษา  สมาชิกสภาฯท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไรครับ เชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย
(ประธานสภา อบต.)  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เชิญครับ     

นายณงค์ แช่มช้อย  ขอเพ่ิมเติมนะครับ ก็คือการคัดเลือกเลย หมายความว่าให้เลือกตาม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ครับ เพราะว่า เราต้องบันทึกวาระ                  
    การประชุม ขอให้ทําตามขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับ โดยเสนอชื่อ 1 คน 
    รับรอง 2 คน ถ้าไม่มีคนเสนอเพ่ิมเติม ก็ถือเอามติตรงนั้นครับ ขอบคุณครับ 

 



- 13 – 

 

นายอุดม ตระกูลษา  ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(ประธานสภา อบต.)  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554                                           
    ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
    อนุโลม  
                                 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา
    ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก      
    ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
    เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน
    ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
    โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้ เ พียงครั้ ง เดียว                     
    ไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น            
    โดยวิธีเขียนซื่อตัวและซื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
    นับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น            
    ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน 
    ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม   
    ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี            
    จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน    
    วิธีการเสนอชื่อและการรับรอตามวรรคหนึ่ งให้น้ํ าความในข้อ ๓๙              
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม      
    ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
    คะแนน 

    วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนน
    สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง               
    หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
    ก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน              
    ตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
    "ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความ
    ว่า"ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น"    
    ขอเชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ เชิญครับ 

นายณรงค์ แช่มช้อย   ผมขอนําเสนอชื่อท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็กให้เป็น                 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  ผู้ดํารงตําแหน่งเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็กครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไรครับ ขอผู้ รับรองครับ
(ประธานสภา อบต.) 

สมาชิกผู้รับรอง   1.ดิฉันนางวาสนา ปานทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 รับรองค่ะ 
    2.กระผมนายพันธ์ หนวดหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 รับรองครับ 
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นายอุดม  ตระกูลษา    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติ         
(ประธานสภา อบต.)  ที่ประชุมเพ่ือแต่งตั้ง ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
    ดงขี้เหล็ก ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล            
    ดงขี้เหล็ก  

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

นายอุดม  ตระกูลษา   เชิญท่านปลัดฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้          
(ประธานสภา อบต.)  ความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาฯ เชิญครับ               

ส.ต.ท.เดชา  วรรณมร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ          
(เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.) ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตินะครับ ท่านหัวหน้าส่วน
    ผอ.กอง และพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับ กระผม ส.ต.ท.เดชา วรรณมร               
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้ เหล็ก ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน          
    นะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับ ถือว่าจริงๆแล้วกระผมบอกตั้งแต่ย้ายมา
    ดํารงตําแหน่งที่นี่ มีอะไรเราก็มาปรึกษาหารือกันแล้ว เราจะขับเคลื่อนงาน
    ไปด้วยกันนะครับ สิ่งไหนที่ผมยังไม่รู้ผมก็ต้องขอความรู้จากท่านนะครับ         
    สิ่ ง ไหนที่ ผมพอจะมีความรู้  หรือมีอะไรที่ เป็นการช่วยเหลือกันได้                 
    ผมก็จะพยายามแนะนํา จะพยายามขับเคลื่อนพาพวกเราไปสู่ตามวิสัยทัศน์
    ของตําบลดงขี้ เหล็ก ที่ต้องการให้ตําบลดงขี้ เหล็กเป็นตําบลน่าอยู่               
    พวกเราในฐานะผู้นําจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะผมเองเมื่อเข้า             
    มาอยู่ตรงนี้ ก็จะประสานงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และประสานงานกับทาง
    พนักงานเจ้าหน้าที่และประสานงานหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาขับเคลื่อน
    เพราะเราไม่ได้ทํางานเพียงคนเดียว เราต้องทํางานกับทุกภาคส่วนนะครับ 
    เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ให้ผมมาอยู่ตรงนี้ครับ
    ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา   ขอแสดงความดีใจกับ ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ประธานสภา อบต.)  ดงขี้เหล็กครับ ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสภา     
    จะได้ช่วยพวกเรานําพาไปในทางที่ดีขึ้นนะ การทํางานเราก็เป็นอันหนึ่ง         
    อันเดียวกันนะครับ  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัยนะครับ  ขอให้ทุกท่าน                 
    ทั้งเจ้าหน้าที่และก็คณะฝ่ายผู้บริหารตลอดทั้งสมาชิกสภาฯทุกท่าน           
    ทํางานเหมือนเป็นพ่ีเป็นน้อง รักกันเหมือนพ่ีดีกันเหมือนน้องปรองดอง           
    กันเหมือนญาติเราเกิดร่วมชาติร่วมศาสนาเดียวกันนะครับ มีอะไรก็พูดคุย
    ปรึกษาหารือกัน หันหน้าเข้าหากันนะครับเพ่ือความรักความสามัคคี        
    จะนําพาตําบลดงขี้เหล็กของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
    นะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายอุดม  ตระกูลษา  ตอนนี้ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 นะครับ เรื่องอ่ืนๆ ตามที่สมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภา อบต.)  จะไดน้ําเสนอนะครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ   

นายบุญศรี จันทร์ชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ คนใหม่ ท่านสมาชิกสภาฯ
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)  ทุกท่านนะครับ ขอหารือ 2-3 เรื่องนะครับ    
    เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีกีฬาของตําบลดงขี้เหล็กนะครับ                        
    ที่ เราตั้ งงบประมาณไว้แต่ เกิดสถานการณ์โควิด 19 จึง ไม่สามารถ              
    ที่จะดําเนินการได้ เพราะว่าถ้าเราดําเนินการเราก็ต้องประชุมเริ่มต้น            
    เดือนหน้า เช่น พรุ่งนี้เป็นการประชุมสัญจร วันที่ 16 กุมพาพันธ์           
    พ.ศ.2564 ก็ต้องเตรียมการแล้ว แต่เนื่องจากดูเหตุการณ์แล้วไม่สามารถ
    จะดําเนินการได้เพราะเราต้องเริ่มแข่งประมาณเดือนมีนาคม งบประมาณ
    ตั้งไว้ ก็ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่  ทางท่านปลัดฯรวมทั้งทางหัวหน้า             
    สํานักปลัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัสดุว่างบประมาณส่วนนี้เราต้องโอนมา          
    ในงบซ่อมแซมเนื่องจากว่าตอนนี้งบซ่อมแซมเราไม่มี            
    ซึ่งขณะนี้มีความจําเป็นที่หมู่ที่ 6 ตลิ่งเกิดพังแล้วก็น้ําทะลักเข้าไปสวนของ
    ชาวบ้านได้รับความเสียหายเยอะ ผมก็ได้เข้าไปดูวันนั้นประสานกับ            
    ท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 แล้วก็ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      
    ท่านอํานวย ได้พาผมเข้าไปรวมทั้งเจ้าของที่ด้วย ถ้าปล่อยไว้ความเสียหาย      
    ก็จะเกิดข้ึนเยอะ ซึ่งมีปัญหาตอนแรกผมตั้งใจหารือกับท่านปลัดฯ ว่าเราจะ
    ใช้งบกลางหรืองบสํารองจ่ายประมาณนี้ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน คือหมด  
    ฤดูฝนแล้วต้องดําเนินการเนื่องจากเดือดร้อนจริงๆ แต่นี้ล่วงเลยมานาน           
    ถ้าหมดฤดูฝนดําเนินการเลย ก็เข้าไม่ได้อีกเพราะว่ามันต้องเละ คือตรงนั้น
    มันจะเป็นคลองเดิมแล้วเขาไปเปลี่ยนสภาพคลองจึงต้องใช้เทคนิค               
    ในการทํางาน ตรงนี้ก็ต้องถมดินให้สูงกว่าของเดิมเพ่ือไม่ให้น้ําออกไป          
    นะครับ อันนี้ก็ เรียนให้ทราบนะครับว่าจะโอนงบประมาณมาตั้ ง ไว้              
    ถ้าต้องซ่อมแซมอะไรก็สามารถทีจ่ะเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้ได้ครับ 
    ส่วนที่ 2 ขอแจ้งไปทางหมู่ที่ 2 นะครับ ซึ่งผมได้ไปดูเรื่องการตัดถนนใหม่     
    ที่จริงๆ จะขอความเห็นจากสภาวันนี้อาจจะขอจ่ายขาดเงินสะสมไม่เยอะ 
    ไปดําเนินการตัดถนนใหม่ทําลูกรัง ซึ่ งชาวบ้านออกไม่ได้อยู่ที่หมู่  2            
    ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ดูว่าอยู่ในแผนหรือเปล่า ตามพ้ืนที่เบื้องต้นก็ว่าอยู่ในแผน
    แตพ่อมาดูแล้วไม่อยู่ในแผนของอบต. แต่มีในแผนหมู่บ้านอะไรถ้าไม่มีอยู่ใน
    แผนของอบต. มันก็ไม่สามารถดําเนินการได้ แต่ทุกอย่างก็ได้ไปประมาณ
    ราคาอะไรมาหมดแล้วนะครับ ขอท่านดูหน่อยและกัน ถ้าอยู่ในแผนของ
    อบต.จะหางบประมาณไปดําเนินการให้                   
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    เรื่องที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ต้องเตรียมการเรื่องการจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่
    ผมได้ประสานตลาดใหม่ของของคุณสืบไว้นะครับ เจ้าของตลาดยินดีให้         
    จัดงานในพื้นที่ตลาดใหมไ่ด้ คงไม่มีค่าเช่าอาจจะจัดได้หลายวัน ในส่วนที่เรา
    รับผิดชอบก็คือเรื่องของพิธีการเปิด การนําผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มาจัดแสดง 
    การจัดประกวดสวนหย่อม ฯลฯ ก็น่าจะดําเนินการจัดงานดังกล่าวได้           
    ก็ขอความเห็นนะครับ เดี๋ยวเราต้องเตรียมการ ผมจะได้ประสานว่า               
    จะจัดรูปแบบอย่างไรก็จะได้หารือกันในวันประชุมสัญจรในวันพรุ่งนี้นะครับ 
    หากมีความเห็นเป็นอย่างไรก็คุยกันในที่ประชุมได้เลย จะได้เตรียมการไว้           
    ก็จะเป็นประมาณนี้ครบั ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ตามที่ท่านนายกฯ ได้นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการที่จะใช้เงินสะสมและก็           
(ประธานสภา อบต.)   เรื่ องจัดงานประเพณีแล้วก็จัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่ซึ่ งทางตําบลเรา                      
    ได้ดําเนินการมาทุกปีนะครับ สําหรับเรื่องจะใช้เงินสะสมก็วันนี้ก็ถือว่า           
    เป็นการแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากมันอยู่ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน  
    ที่สมาชิกได้นําเสนอหรือคณะฝ่ายผู้บริหารนําเสนอเพ่ือเป็นแนวทาง            
    ส่วนโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนที่สําคัญถ้าจะดําเนินการก็ต้องขอเปิดสมัย
    ประชุมสมัยวิสามัญอีกทีครับ อันนี้ก็ เรียนให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน         
    ได้รับทราบ        
    เชิญท่านพันธ์ หนวดหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เชิญครับ 

นายพันธ์ หนวดหอม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผม
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 2)  นายพันธ์ หนวดหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านหัวสุ่มครับ กระผมมีความ
    เดือดร้อนเรื่องบ่อบาดาล จึงได้ส่งเรื่องด่วนมาแล้วครับ เกิดความเดือดร้อน
    บ่อบาดาล ซอย 8 เนื่องจากบ่อพังครับไม่มีน้ําใช้ ต้องใช้น้ําของอบต.ส่งเช้า
    เย็นทุกวันครับ ตอนนี้ ก็เป็นเวลามาหลายเดือนแล้วครับจะทํายังไงดี          
    ไดส้่งความเร่งด่วนมาถึงมือช่างแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ก็ถือว่าเป็นเรื่องลําดับที่ 1 เลยนะครับเรื่องขาดน้ําอุปโภคบริโภค จริงๆแล้ว
(ประธานสภา อบต.)   ผมก็ได้ทราบข่าวตั้งนานแล้วก็เคยคุยกับท่านพันธ์ หนวดหอม สมาชิกสภาฯ 
    หมู่ที่ 2 ซึ่งชาวบ้านตรงนั้นเขาก็มาคุยให้ฟังแล้ว ผมได้แนะนําให้ท่านพันธ์ 
    หนวดหอม นําเรื่องมาร้องเรียนซึ่งเรื่องนี้กเ็ป็นเรื่องด่วนนะครับ ท่านนายกฯ 
    ก็ให้ช่างลงไปดูนะ ทางสภาฯ เราคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็เป็นสมาชิก
    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเราก็คํานึงถึงความจําเป็นความเดือดร้อนของ
    ทุกหมู่นะครับไม่ใช่แค่หมู่เฉพาะหมู่เรานะครับ อันนี้ก็เรียนให้สมาชิกสภา
    ทุกท่านได้รับทราบถึงความจําเป็นของหมู่ 2 ถือว่าเป็นโครงการลําดับที่ 1 
    นะครับที่จะต้องดําเนินการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหานะครับ   
    มีสมาชิกท่านใดที่จะนําเสนอไหมครับ เชิญท่านสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิก
    สภาฯ หมู่ที่ 4  
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นายสมคิด รัตนเลี่ยม   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมนายสมคิด รั ตนเลี่ ยม             
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่4)   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ดงขี้เหล็ก ก่อนจะปิดประชุมนะครับผมขอประเด็น
    แรกนะครับ ชาวบ้านร้องเรียนพนักงานเก็บขยะได้ต่อว่าชาวบ้านเรื่อง          
    หมาคุ้ยขยะทําให้ถังขยะล้ม จึงอยากให้ทางอบต. ทําแท่นล็อกถังไว้               
    แต่พนักงานเก็บขยะบอกว่าถ้าไม่พอใจก็ให้ไปยกเลิกถังขยะ ชาวบ้านก็ได้            
    มาร้องเรียนหลายบ้านอยู่ครับ แต่กระผมก็ยังไม่ได้นําเรื่องดังกล่าว             
    มาพูดจนอาทิตย์ที่แล้วครับ ที่บ้านกระผมเองครับแม่บ้านได้ถามว่า              
    อาทิตย์ก่อนทําไมไม่มาเก็บขยะรถเสียหรือว่าอย่างไร ผมกําลังรดน้ําต้นไม้
    บอกให้ไปถามอบต. กระผมก็งงครับ ถ้าอาทิตย์ไหนไม่มาเก็บนะครับ           
    ให้โทรประสานบอกท่านทนงศักดิ์ สิงห์ศุข ด้วยนะครับ ท่านจะประกาศ
    ตลอดครับ แต่มาระยะหลังไม่ได้ประกาศครับ คิดว่าไม่น่าจะโทรบอก            
    ก็ยืนคุยกันอยู่ดีๆ พอเก็บเสร็จรถออก เจ้าหน้าที่บอกเลยครับ ถ้าไม่พอใจ        
    ก็ให้ยกเลิกเลยจะได้ไม่ต้องมาเก็บ กระผมยืนรดต้นไม้อยู่เป็นหัวหลักหัวตอ
    เลยครับ กระผมคิดว่ า ฟังผิดก็ยั งกลับไปหาแม่บ้านเขาว่าอย่ างไร              
    แม่บ้านก็บอกว่าอย่างที่ผมได้ยิน ท่านประธานสภาฯ ครับ นี้ขนาดต่อหน้า
    ต่อตากระผมยังพูดขนาดนี้ แล้วถ้าชาวบ้านจะขนาดไหน กระผมจึงอยาก
    ถามแทนชาวบ้านเลยนะครับ เงินเดือนที่กินภาษีของชาวบ้านทั้งนั้นเลย          
    นะครับ ก็ขอฝากผู้มีอํานาจผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ อย่าให้มีกิริยาหยาบคาย          
    กับชาวบ้านเลยครับ แล้วก็เรื่องแท่นล็อกถังขยะ ขอให้ท่านนายกพิจารณา
    ด้วยครับ หมาจะได้ไม่ล้มถังอีก ต่ออีกนิดนะครับที่ได้บอกชาวบ้านครับ  
    ที่ให้ชาวบ้านนําขยะใส่ถุงดําไว้ในบ้าน พอวันอังคารรถจะมาเก็บค่อยลาก
    ออกมาครับ ก็ขอความกรุณานะครับพนักงานเก็บขยะอาทิตย์ไหนรถเสีย
    หรือมีเหตุที่ไม่เข้าไปเก็บนะครับ ให้โทรแจ้งด้วยครับจะได้ไม่ให้ชาวบ้าน 
    ลากออกมานะครับเดี๋ยวหมาจะลากเละเทะครับ ขอพูดไว้เพียงเท่านี้            
    และหวังว่ากิริยาแบบนี้ของเจ้าพนักงานจะหมดไปจากอบต.ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา  ก็ใช่แล้วครับที่ เขาให้ไปบอกอบต.พอดีว่าท่านเป็นสมาชิกสภาฯอยู่                    
(ประธานสภา อบต.)  เราก็ต้องแยกแยะนะครับ เพราะท่านนายกฯ ก็ไม่รู้ ท่านปลัดฯ ก็ไม่รู้ ดีแล้ว
    ทีท่่านปรึกษาหารือเราจะได้หาทางแก้ไข ก็อย่างที่ท่านว่าค่าตอบแทน  
    ค่าแรงงาน มาจากไหนล่ะ ผมก็เคยคุยหลายครั้ง เมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับ
    ท่านปลัดฯ และคงจะดีขึ้นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดให้มี
    ปลัดหนึ่งคนเพ่ือเป็นหัวหน้าพนักงาน ลูกจ้าง รองจากนายกฯ นะครับ      
    ท่านปลัดฯ ก็ช่วยดูความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงาน
    ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตําบลเพราะว่าถ้าเราปรับปรุงไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ 
    มันก็จะถึงผู้บังคับบัญชา วันนี้ก็ได้คุยกับท่านปลัดฯแล้วว่าผู้บังคับบัญชา
    อาจดูแลไดไ้ม่ทั่วถึงก็อาศัยสมาชิกสภาฯ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะเราเป็น
    ตัวแทนของหมู่บ้านช่วยกันนําเสนอนะครับ เพ่ือให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นครับ
    มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะนําเสนอไหมครับ เชิญท่านสายหยุด สีนนท์
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เชิญครับ 
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นายสายหยุด สีนนท์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ กระผมสายหยุด          
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12)  สีนนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ในช่วงที่เราจะถ่ายโอนประมาณที่ไม่ได้ทํา
    ไปช่วยความเดือนร้อนจําเป็นเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะหมู่ 6 กระผมอยาก
    จะนําเสนอนะครับ งบประมาณลูกรังไม่เพียงพอทุกหมู่บ้านครับ ยังต้องการ
    อีกเยอะครับ วันนี้ก็ไปลงประมาณ 10 รถ ทุกหมู่บ้านก็เหมือนกัน ตอนนี้
    เร่งด่วน ก่อนจะถึงหน้าฝนครับ กระผมอยากเสนอให้ตั้งงบประมาณลูกรัง
    ทุกหมู่บ้านครับ แล้วก็จะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าหมู่บ้านละเท่าไหร่ 
    อยากให้ เ พ่ิมสั กนิ ดนึ งนะครั บ ในช่ ว งที่ เ ร าจะจ่ ายข าด เงิ นสะสม              
    หรืองบประมาณที่เหลืออยู่กับทุกๆส่วน ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ก็อยู่ที่ท่านนายกฯนะครับ ก็ไปพิจารณาว่ามันจะมีงบประมาณเท่าไหร่ยังไง
(ประธานสภา อบต.)  เชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เชิญครับ 

นายณรงค์ แช่มช้อย   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมณรงค์ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิก             
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)             สภาฯ หมู่ที่ 6 พอดีจะพูดเรื่องที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหมู่ที่ 12 ท่านพูด
    ในการนี้กระผมก็อยากจะติดตามเรื่องลูกรังไว้ครับ เพราะได้พูดกัน             
    มานานแล้วในหมู่บ้านทุกหมู่ที่ชํารุด ตั้งแต่หน้าฝนมาเรายังไม่ได้ซ่อมแซม
    ที่แรกบอกว่าเหลืออยู่ประมาณหมู่ละ 10 รถ นะครับ แต่ก็ยังไม่ได้ลงครับ
    และส่วนหนึ่งที่ท่านนายกฯ ท่านมีนโยบายว่าจะโอนงบประมาณนะครับ         
    ก็ไม่ทราบว่าการโอนงบประมาณข้ามหมวดหรือเปล่านะครับถ้าข้ามหมวด
    มันจะเลยอํานาจนายกฯ หรือเปล่า หรือว่าถ้าไม่เลยอํานาจก็สมควรที่จะ
    โอนโดยเร็วนะครับ แต่ถ้าโอนข้ามหมวดจะต้องอาศัยอํานาจจากสภาฯ           
    ก็จะต้องเร่งดําเนินการในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ก็คือท่านนายกฯได้เกริ่น
    เรื่องเงินสะสม ซึ่งไม่ได้อยู่ ในระเบียบวาระ แล้วก็ไม่ได้เอาเข้าวาระ                 
    ถ้าเกิดว่าเราจะจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาในตําบลของเรา          
    ก็จะต้องไปเริ่มใหม่ในสมัยหน้าหรือไม่ก็ต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญนะครับ
    เพราะฉะนั้นแล้วการจําทําอะไรก็จะต้องมีแผนแล้วก็เร่งดําเนินการนะครับ
    ในส่วนหนึ่ง ไม่งั้นถ้าเราพูดวันนี้อย่างที่กระผมเคยพูด มันก็จะข้ามไปอีก
    เดือนนึง มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ข้ามไปอีกเดือนนึง สรุปแล้วโครงการ    
    แต่ละโครงการจะอยู่ที่ 3 หรือ 4 เดือนเป็นอย่างเร็วที่สุด ทุกครั้งนะครับ
    โครงการแต่ละโครงการต้องพูดกัน 3 หรือ 4 เดือนถึงจะได้ทํา ไม่ว่าจะเป็น
    การจ่ายขาดเงินสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ มันติดทั้งระเบียบก็หลายส่วน           
    แต่ถ้าเราคิดไวทําไวมันก็จะกระชับเข้ามานะครับ และอีกส่วนนึงนะครับ
    เรื่องถังขยะนะครับที่ท่านนายกฯ พูดวันนั้นว่าจะเร่งดําเนินการจัดซื้อ          
    นะครับไม่ทราบว่าซื้อหรือยัง  ส่วนทางนี้ก็คงจะหลายเดือนเช่นครับ           
    ก็ขออนุญาตทําความเข้าใจหรือว่าขอความรู้ในการโอนงบประมาณครับ
    ขอบคุณครับ 
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นายอุดม ตระกูลษา  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ                                 
(ประธานสภา อบต.)   

นายบุญศรี จันทร์ชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ นะครับ แล้วก็เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)   เรื่องแรก เรื่องบ่อบาดาลของหมู่ที่ 2 ก็เคยเป่าบ่อมาแล้ว ก็มีปัญหาพังอีก 
    น้ําไม่ม ีถ้าเป่าบ่ออีกก็ไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ อาจจะต้องเจาะใหม่ ไม่แน่ใจว่า
    ตรงนี้อยู่ในแผนไหม ถ้าเราจะใช้เงินสะสมไปดําเนินการเร่งด่วน ค่อยดูอีก
    ทีนึงนะครับ ถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็ต้องจําเป็นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วน 
    ความเดือดร้อนไม่มีน้ําสักอาทิตย์นึง ก็ตายแล้วนะครับไม่ว่าคนหรือต้นไม้        
    ส่วนถังขยะจัดซื้อแล้วนะครับ จะจัดส่งวันไหนไม่แน่ใจนะครับผมอนุมัติ          
    ไปแล้วนะครับ ก็มีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ขั้นตอนค่อนข้างเยอะ
    อันดับแรกก็คือ ต้องมีผู้มาเสนอราคา เสนอราคาแล้วก็ต้องไปสืบสืบราคา      
    ในพ้ืนที ่และมีเวลาที่จะต้องให้มาทําสัญญา มีกําหนดวันทําสัญญามีกําหนด
    วันส่งของ กรรมการมาตรวจอะไรต่ออะไร ขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับ
    ซ่ึงตอนนี้จัดซื้อแล้วนะครับ เหลือส่งสินค้า    
    ในส่วนคนเก็บขยะเรื่องนี้บังคับยากจะต้องไล่ออกอย่างเดียว แจ้งผม             
    นะครับว่าวันที่เท่าไหร่ยังไงคนไหนเป็นคนพูดเดี๋ยวผมต้องชําระสะสาง           
    เรื่องนี้ต้องเรียกมานะครับ ไม่อยากให้มันสร้างปัญหาบางก็ต้องเรียกมา     
    ว่ากล่าวตักเตือนนั่นแหละนะครับแต่จะไล่ออกเลยมันก็จะไปกระทบกับ
    ครอบครัวก็จะยุ่งไปกันใหญ่ ก็ให้แก้ไขครับ เมื่อทําผิดก็ให้ทําใหม่พูดผิดก็ให้
    พูดใหม่มันไม่มีปัญหาอะไร บอกกันได้อยู่แล้วเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะครับ
    ในเรื่องลูกรัง การโอนประมาณงบประมาณมันไม่ข้ามนะครับ ไม่ใช่ตัวงบ
    ลงทุน งบประมาณตัวนี้มันสามารถที่จะโยกมาเป็นอํานาจของนายกฯ             
    นะครับ โยกมาไว้ตั้งไว้ 300,000 บาทเท่านั้นเอง ถ้าไปลงลูกรังอย่างที่
    ท่านว่ามันคงไม่ได้ ก็เอาไว้เป็นงบซ่อมแซม กว่าจะถึงการจัดทํางบประมาณ
    รายจ่ายก็ต้องใช้เวลาที่ อาจจะต้องใช้ในงานที่เร่งด่วนเข้ามาประมาณนี้          
    เราจะใช้ได้นะครับ กระผมคิดในส่วนของลูกรังจะต้องเปิดสมัยประชุม             
    สมัยวิสามัญเลย แล้วก็จ่ายขาดเงินสะสมหมู่บ้านละ 100,000 บาท                    
    ก็ใช้งบประมาณประมาณล้านกว่าบาทหรือจะใช้มากกว่านั้นก็ว่ากันไป  
    เดี๋ยวให้ช่างลงไปสํารวจว่าจริงๆแล้วมีกี่สายจะไปทําให้หมด แต่งบซ่อมแซม 
    200,000 กว่าบาท ตอนนี้กําลังลงแล้วก็จะจบในอาทิตย์นี้ก็จ่ายขาดเอาไป
    ทําเลยนะเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนจริงๆนะครับ  มันแก้ยังไงก็ไม่ตกครับ
    เพราะว่าถนนดินถนนลูกรังเนี่ยพอฝนมา มันก็เป็นแบบเก่าจนกว่าเราจะ
    เปลี่ยนเป็นคอนกรีต เรื่องแผนน้ําก็คิดว่าเราต้องแก้ทั้งระบบก็คือเราต้อง
    มองแหล่งน้ําที่เรามีต้นทุน เราจะบริหารยังไงให้มันเพียงพออันนี้คิดไว้ตลอด           
    นะครับ  
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    ซึ่งท่านปลัดฯ ท่านมีแนวคิดตรงกันว่าเราจะต้องทํายังไงจึงจะเกิดแผน            
    ในคราวนี้ที่จะทําน้ําทั้งระบบนะครับก็ช่วยกันผลักดัน ในส่วนงบประมาณ 
    บ่อน้ําตื้นอยู่ในข้อบัญญัติของหมู่ที่ 1 จํานวน 16 บ่อก็ยังต้องทํา ตอนนี้
    ประสานกับ ผอ.กองช่างไปแล้ว เดี๋ยวต้องตอบ เพราะผมสั่งงานไปแล้วว่า 
    ให้ประสานเรื่องแบบ เรื่องวิธีการของปภ. ต้องใช้ปภ.มาเจาะแต่เราต้องมีวิธี
    ที่จะจ่ายเงินให้เขาครับ ซึ่งราคาที่ตั้งไว้ค่อนข้างต่ําแต่สามารถทําได้             
    ก็ให้ประสานแล้วก็รีบดําเนินการ ส่วนงบประมาณ ปี 2565 ได้ทําสัญญา
    หมดแล้วนะครับ 4 โครงการ โครงการของหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11           
    อยู่ระหว่างการดําเนินการครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอเชิญท่านเกียรติภูมิ  คูณวัตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  เชิญครับ        
(ประธานสภา อบต.)   

นายเกียรติภูมิ  คูณวัตร          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมนายเกียรติภูมิ  คูณวัตร         
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1)   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  พอดีบ้านชาวบ้านหมู่ที่ 2 ฝากมานะครับ เรื่องการ
    เปิดถนนดินนะครับ ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ยืนยันด้วยนะครับ
    ว่าประชาคมเมื่อปีที่แล้ว ได้เข้าประชาคมเสนอโครงการเปิดถนนดิน         
    ซอยบ้านนายเชาว์ เสนอเข้าไปแล้ว แต่ว่าช่วงนั้นมีเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ไป
    แล้วบอกว่าไม่ต้องเอาเข้าเล่ม แต่ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ที่อบต.ถ้าอยากรู้ข้อมูล
    อะไรให้มาขอที่อบต.จะไม่นํามาเข้าเล่มนะครับ รวมทั้งของหมู่ที่ 1 ที่ตกไป
    ด้วยครับ จะไม่อยู่ในเล่มแต่จะอยู่ในฐานข้อมูลก็อยากจะฝาก และให้ท่าน
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ช่วยยืนยันด้วยนะครับว่าได้ประชาคมผ่านมาแล้ว  
    เข้ามาในแผนแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  สําหรับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นไปตามแผนนะครับก็ต้องมียืนยันในแผนนะครับ
(ประธานสภา อบต.)  ขอเชิญท่านพันธ์ หนวดหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เชิญครับ 

นายพันธ์ หนวดหอม   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ    
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)   โครงการเปิดถนนดินซอยบ้านนายเชาว์  การประชาคมเมื่อปีที่แล้ว                  
    มีเจ้าหน้าที่ลงประชาคม แต่สู้โครงการหลังซอย 3 ไม่ได้ครับจึงได้ตกไป
    แต่โครงการอันนี้ ไม่น่าจะหายไปครับเพราะว่าได้ประชาคมลําดับ 1           
    ลําดับ 2 ลําดับ 3 ไว้ครับ ไม่น่าจะหายไปครับ จะต้องอยู่ในแผนอยู่แล้ว
    ขอบคุณครับ 
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นายอุดม ตระกูลษา  ก็เรียนให้สมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน ท่านเกียรติภูมิ คูณวัตร และท่านพันธ์ 
(ประธานสภา อบต.)  หนวดหอม ได้รับทราบนะครับ คือการเพ่ิมเติมแผนครั้งที่ 4 มันจบแล้ว ทีนี้
    ท่านก็ไปเพ่ิมครั้งที่ 5 นะครับ ก็ตรวจแล้วมันไม่มี ก็คือวันนี้สมาชิกสภาฯ
    ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับรองไปแล้วจะอนุมัติแผนเพ่ิมเติมครั้งที่  4               
    ที่นี่ต่อไปก็ของท่านก็ต้องไปเข้าครั้งที่ 5 ต้องไปผ่านคณะกรรมการพิจารณา
    แผนผ่านประชาคมอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าตรวจแล้วมันไม่มีในหลักฐาน            
    ท่านอาจจะบอกว่าเข้าแล้ว ก็ยืนยันว่าเข้า แต่ในแผนมันไม่มีเราก็คุยกัน 
    ด้วยหลักฐานด้วยความเป็นจริง วันนี้สภาอนุมัติไปแล้วเรียนให้ทุกท่าน   
    ได้รับทราบ เพราะว่ายังไม่สําเร็จเนื่องจากเป็นโครงการที่เปิดถนนใหม่     
    นะครับ ถ้าเป็นโครงการน้ําบาดาลอันนี้จําเป็นนะครับท่านนายกฯ มีอํานาจ
    อนุมัตินะครับหรือแก้ไขเหตุการณ์อันจําเป็นเร่งด่วนได้เลยนะครับ อันนี้ก็
    เรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบถงึขั้นตอนแนวทางปฏิบัตินะครับ 
    วันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 นะครับ           
    ก็มีระเบียบวาระอยู่ 6 วาระด้วยกันนะครับ โดยวาระที่ 5 ก็เป็นวาระ         
    เรื่องที่เสนอใหม่ 5.2 ก็คือเลือกเลขานุการสภาฯนะครับก็ได้ ส.ต.ท.เดชา 
    วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก มาเป็นเลขานุการสภาฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 1๙ เลขานุการ
    สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้     
    (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
    (2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือ
    แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ                
    ที่ประชุมสภาท้องถิ่น      
    (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น                      
    (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่   
    (๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือ
    เอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ  
    (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
    (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ในสภาท้องถิ่น       
    (๙) หน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอ่ืนตามที่ 
    ประธานสภาท้องถิน่มอบหมาย     
    ก็เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นนะครับ    
    ตอนนี้ก็อยู่ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านวิเชียร เหล็กศิริ 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เชิญครับ 

 






