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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจ าปีพ.ศ.2563 

วันจันทร์ ที่  14 ธันวาคม ๒๕๖3  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

 

ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักด์ิ        ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักด์ิ        ชัยมาด 

3 นายทนงศักด์ิ สิงห์ศุข เลขานุการสภา อบต. ทนงศักดิ์     สิงห์ศุข 

4 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 

5 นางวงเดือน        คุ้มศักด์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 วงเดือน        คุ้มศักด์ิ 

6 นายพนัธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 พันธ์            หนวดหอม 

7 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 น้อย            บุญขวัญ 

8 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 สันต์            ไพรศูนย ์

9 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 

10 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
11 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 

12 นายเกรียงศักด์ิ     ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 เกรียงศักด์ิ     ศรีเทา 
13 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 วันชัย           อยู่มา 
14 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 

15 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 วาสนา          ปานทอง 
16 นางสว่าง           สมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 สว่าง           สมพงษ ์

17 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
18 นายประยูร         จันทร์ไชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 นายประยูร    จันทร์ไชย 

19 นายสามารถ       อังกาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 สามารถ       อังกาบ 

20 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 ประนอม       ชนะโภคากูล 

21 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 

22 นายอมร            ท่ีพัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 อมร            ท่ีพัก 

23 นายสายหยุด       สนีนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 สายหยุด       สนีนท์ 

24 นายสนุทร          ท่ีพัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 สุนทร          ท่ีพัก 

25 นายวนิัย           ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 วินัย            ศรีพิราม 

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสมุทร         บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
2 นางอ าไพ          ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 อ าไพ          ปิ่นทอง 
3. นายทวี            จันทรไชย เลขานุการ นายก อบต. ทวี           จันทรไชย 

 



-2- 

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 นายณรงค์          สิงห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์     สิงห์แหลม 

4 ส.ต.ท.เดชา         วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ส.ต.ท.เดชา วรรณมร 

5 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองช่าง อเนก       เกิดสงวน 

6 นางนันทวัน        ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม นันทวัน    ทานกระโทก 

7 จ.ส.อ.อมรเทพ     อากาศ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน จ.ส.อ.อมรเทพ  อากาศ 

8 พ.จ.อ.ธวัชชัย      ธาราดล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน พ.จ.อ.ธวัชชัย   ธาราดล 

9 นางสาวสุกัญญา   ทองน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สุกัญญา     ทองน้อย 

10 นายจักรพงศ์       เตชะนอก นิติกรปฏิบัติการ จักรพงศ์     เตชะนอก 

 
 
เริ่มประชุม เวลา09.30 น. 
 ขอสวัสดีคณะผู้บ ริหาร ท่านนายกองค์การบ ริหารส่ วนต าบลดงขี้ เหล็ ก                     
 ท่านรองนายกนายกองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็ก เจ้าหน้าที่              
 และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เน่ืองใน
 วันน้ีเป็นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม ตระกูลษา  การประชุมวันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีวาระที่จะท าการประชุม                 
 และพิจารณาอยู่หลายวาระด้วยกัน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังน้ี จะมีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี            
 พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป เพ่ือให้สมาชิก
 สภาองค์การส่วนต าบลดงขี้เหล็กพิจารณา ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปีพ.ศ.2563 

 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2563 

 

นายอุดม ตระกูลษา สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  
(ประธานสภาฯ) ประจ าปพี.ศ.2563 มีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขเชิญทักท้วงและยกมือขึ้นครับ 
 เชิญท่านสามารถ อังกาบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ครับ 
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นายสามารถ อังกาบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายสามารถ อังกาบ สมาชิกสภาฯ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10)  หมู่ที่ 10 ครับ ขอให้สมาชิกเปิดไปหน้าที่ 5 ครับ การท ารายงานการประชุม           
 แบบน้ีไม่ถูกต้อง อย่างเช่น นายวันชัย อยู่มา กล่าวว่าขอเสนอให้เก็บภาษีสุนัข   
 และแมวเพ่ือให้ผู้ เลี้ยงรับผิดชอบสัตว์ เลี้ยง ซึ่ งต่อมากระผมได้ถามต่อว่า                    
 ขอสอบถามว่าการโคกระบือต้องเสียภาษีหรือไม่ ที่จริงในแบบฟอร์มมันมีอยู่แล้ว         
 ท าไมถึงตัดข้อความออกอย่างน้ัน รายงานการประชุมต้องระบุข้อความให้เต็มประโยค          
 ขอบคุณครับ 
 
นายอุดม ตระกูลษา เมื่อสมาชิกสภาฯ เห็นว่าไม่ถูกต้องแล้ว ก็ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ท าการ              
(ประธานสภาฯ) บันทึกและแก้ไขข้อความให้สอดคล้องด้วยครับ ต่อไปขอเชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 
 นายณรงค์ แช่มช้อย ในส่วนของผมจะเป็นการออกความคิดเห็น เพราะว่าได้สังเกตดูในแต่ละประโยค  
 (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)    ก็คล้ายกับท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10 ได้กล่าวไปนะครับคือ การอภิปรายในสภาฯ
 เราจะอภิปรายเป็นเร่ือง เป็นโครง หลักการและเหตุผล แต่ รู้สึกว่าหลังๆมาน้ี             
 และในคร้ังน้ี วาระการประชุมไม่มีประโยคที่จะเข้าใจได้เลย การอภิปรายไป           
 เร่ิมตั้งแต่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  10 อ่านข้อความที่เคยกล่าวไว้ในที่ประชุม              
 เช่น เสนอให้มีการเก็บภาษีสุ นัขและแมว ก็ เป็นการระบุข้อความแบบห้วนๆ             
 เพ่ือให้ผู้เลี้ยงรับผิดชอบสัตว์เลี้ยง ซึ่งโดยปกติแล้ว การอภิปรายหลักการและเหตุผล
 จะยาว เราตัดแต่ให้มีประโยคที่เราเข้าใจนะครับ เช่น นางวาสนา ปานทอง กล่าวว่า
 ในร่างข้อบัญญัติฯระบุอัตราการเก็บภาษีไว้แล้วค่ะ เมื่อได้อ่านแล้วไม่มีความหมาย           
 ที่จะเข้าใจได้นะครับผมขอเสนอว่า การบันทึกวาระการประชุม จะต้องอ่านแล้วเข้าใจ                
 ประโยคที่ไดอ้ภิปรายไปด้วย ผมมีความเห็นว่าหลังมาน้ี วาระการประชุมแทบจะไม่มี
 ความหมาย การประชุมจะต้องประชุมด้วยหลักการและเหตุผล และบันทึกไว้ว่า           
 สิ่งที่สมาชิกสภาฯ น าเสนอในวาระการประชุมมีอะไรบ้างและสามารถน ากลับมาใช้ได้
 ในภายหลังด้วย ขอบคุณครับ 
 
นายอุดม ตระกูลษา       เมื่อสมาชิกสภาฯ เห็นว่าไม่ถูกต้องแล้ว ก็ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ท าการบันทึก
(ประธานสภาฯ)            และแก้ไขข้อความให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ด้วยครับ ต่อไปขอเชิญท่านวันชัย 
 อยู่มา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 
นายวันชัย  อยู่มา ในรายงานการประชุม หน้าที่ 6ที่ผมเสนอว่า ขอเสนอให้น าเข้าที่ประชุมสัญจร  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7)   คร้ังถัดไป คือระบุข้อความห้วนเกินไปและความหมายไม่มีเลย ขอฝากเลขานุการ
 สภาฯ คนใหม่ด้วยนะครับว่า ให้บันทึกรายงานการประชุมให้ได้ใจความอย่างที ่
                                สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านได้กล่าวไปแล้ว    
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นายอุดม ตระกูลษา       กระผมในฐานะประธานสภาฯ ก็รับฟังและจะน าไปแก้ไข เพ่ือขยายความให้ตรง
(ประธานสภาฯ)              ตามวัตถุประสงค์ในหลักการและเหตุผลที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายกระผมขอรับไว้
 และให้เลขานุการสภาฯ ได้ท าการบันทึกเพ่ือน าไปแก้ไขต่อไป มีสมาชิกสภาฯ 
 สงสัยหรือให้แก้ไขอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านยกมือ
 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563           
 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3   
 ประจ าปี พ.ศ.2563                 
    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 3.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ   
                               บริหารส่วน ต าบลดงขี้เหล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก รายงานการปฏิบัติงานตามที่
(ประธานสภาฯ)           ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 ครับ 
 
นายบุญศรี จันทร์ชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผล                   
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ให้กระผมนายบุญศรี จันทร์ชัย                     
 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กและกระผม            
 ได้แถลงนโยบายไว้ 6 ประการต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งน้ี เมื่อวันที่ 6  มกราคม
 พ.ศ.2555โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ
 บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก คือ ดงขี้เหล็กน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าการเกษตร
 เป็นเขตท่องเที่ยว ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวกระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการท างาน
 ตลอดมาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผมและ
 คณะผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองต่อ           
 ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และพึงพอใจ
 สูงสุดตามที่ได้คาดหวังไว้ แต่ทั้งน้ี การท างานภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ          
 ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ระเบียบข้อกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลงไปตลอดจน                      
 ระบบการบริหารจัดการต่างๆที่ เป็นอุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาบริหารงาน                      
 จนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหน่ึงโดยการแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นให้
 ประชาชนส่วนใหญ่ได้ รับประโยชน์มากที่สุดดัง น้ัน จึ งใคร่ขอรายงานผล              
 การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
 ไว้ดังน้ี 
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 1. นโยบายการพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข
 และการกีฬา 
 มุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดงขี้ เหล็กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริม 

 และสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถ
 พ่ึ งพาตนเองได้ ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ ความรู้ ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ 

 แก่ประชาชน สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนส่งเสริม
 กระบวนการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและชุมชน มุ่งเน้นให้ประชาชน                 
 มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สร้างเสริมสุขภาพของ
 ประชาชน ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายโดยใช้มาตรการ
 เชิงรุก เพ่ือแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน
 พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส่งเสริมและ
 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในต าบล เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด 
 มีการด าเนินการจ านวน 20 โครงการ งบประมาณ21,638,561 บาท 
 2. นโยบายการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและสนับสนุน
 กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้
 แก่ภาคเกษตรกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจ
 ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น  มีการด าเนินการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ  24,500 บาท   
 3. นโยบายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์                  
 บริเวณสองข้างทาง เพ่ือความเป็นระเบียบ ความสวยงามและความปลอดภัย 
 ส่งเสริมการจัดท า แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่  เพ่ือให้มีสถานที่ศึกษาดูงานและถ่ายทอด
 ประสบการณ์ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอให้กับ            
 ผู้สนใจเดินทางมาศึกษาเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่มีการด าเนินการ             
 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 140,000บาท 
 4. นโยบายการพัฒนา ด้านส่ิงแวดล้อม 

 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม               
 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังรักทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมมีการด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,103,890  บาท 
 5. นโยบายการพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆ     
 อย่างเท่าเทียมกัน ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ า 
 ไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตประปา ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน
 เพ่ือให้เป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคมและการกระจายสินค้า การแก้ไขปัญหาน้ า
 อุปโภคบริโภค มีการด าเนินการ 47 โครงการ งบประมาณ14,879,100 บาท   
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 6. นโยบายการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ประชาชน               
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
 โครงสร้างระบบการท างานเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เสริมสร้าง          
 การปฏิบั ติ ห น้ าที่ ขอ งองค์ กา รบ ริหารส่ วนต า บลดงขี้ เ หล็ ก  ให้ เ ป็ น ไป                       
 ตามหลักธรรมาภิบาลปรับปรุง พัฒนาและจัดระบบการท างานภายในองค์กร           
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน          
 ในการจัดเวทีประชาคมเ พ่ือวางแนวทางในการจัดท าแผนพัฒน าต าบล               
 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ภาคประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ
 เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน               
 การป้องกันภัยและการบรรเทาสาธารณภัยมีการด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ   
                              งบประมาณ  1,382,184  บาท ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหาร
 ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้รับรางวัลที่ส าคัญคือรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
 ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “โครงการธนาคาร
 น้ าใต้ดิน”จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นอกจากน้ันยังมีองค์กรอ่ืนๆ              
 ทั่ ว ประ เทศ เข้ า มาศึ กษาดู ง านภาย ในต าบล อย่ า งต่ อ เ น่ื อง ตลอดทั้ ง ปี                         
 เช่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ น าคณะกรรมการรอยต่อ                    
 5 จังหวัด มาศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 น าคณะนิวัฒน์พลเมือง
 และคณะอัยการสูงสุด มาศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สุดท้าย               
 พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีมาศึกษาดูงานสมุนไพร ณ หมู่ที่ 6 
 บ้านดงบัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในต าบลดงขี้เหล็กก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติผลงานที่ท าให้
 พ้ืนที่ต่างในจังหวัดปราจีนได้รู้จักต าบลดงขี้เหล็กและได้มาท่องเที่ยวศึกษาดูงาน 
 อย่างที่ได้กราบเรียนไปแล้วน้ัน จึงขอรายผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา             
 ให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทราบตามที่ได้กล่าวมา 
 ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ก็เป็นรายงานข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งท่านนายกองค์การ
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้แถลงผลงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล                
 ดงขี้เหล็ก ได้รับทราบครับ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    

 3.2 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 

                               และสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

นายอุดม  ตระกูลษา 3.2 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุม
(ประธานสภาฯ) สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ซึ่งวันน้ีเป็นวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วการประชุมสมัย 

 สามัญคร้ังน้ีจึงเป็นสมัยสุดท้าย เพราะฉะน้ันจึงอยากหารือกับทางสมาชิกสภาฯ        
 ในที่ประชุมว่าจะก าหนดสมัยประชุมในปีถัดไป โดยจะก าหนดเหมือนเดิมหรือไม่ 
 หรือจะก าหนดเป็น 3 สมัย  
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 ที่ผ่านมาทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก็ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ
 ไว้ 4 สมัย การประชุมแบ่งออกได้2 อย่าง คือ การประชุมสมัยสามัญ และ               
 การประชุมสมัยวิสามัญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯน าเสนอว่าจะก าหนดก่ีสมัย          
 โดยสมัยหน่ึงๆ น้ัน มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ที่ผ่านมาสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลดงขี้เหล็ก ได้ก าหนดวันจันทร์แรกของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม  
 และธันวาคม เหมือนเดิมทุกปี เชิญท่านวันชัย อยู่มา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 

   
นายวันชัย  อยู่มา ในส่วนของผม ขอเสนอให้ก าหนดไว้ตามเดิม ตามที่ ได้ถือปฏิบัติกันมา 4 สมัยครับ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) สมัยแรก ก็คือวันจันทร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม 
   เป็นสมัยที่ 4 ครับ ขอเสนอตามเดิมครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะคิดเห็น
   เป็นอย่างไร แต่ถึงอย่างไรเราก็มีการประชุมสัญจรร่วมกับท้องที่ทุกวันที่ 15              
   ของเดือนอยู่แล้ว และมีการประชุมประจ าเดือน แต่ไม่ได้ขอมติอะไรอยู่แล้วครับ      
   อีกทั้งถ้าเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็สามารถประชุมวิสามัญได้ แต่ในส่วนของการประชุม
   สมัยสามัญ การก าหนดไว้ 4 สมัย ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอุดม  ตระกูลษา สมาชิกสภาฯท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไรครับ ถ้ามีก็น าเสนอมาได้ครับ  
(ประธานสภาฯ)  ท่านสายหยุด สีนนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ในฐานะเป็นสมาชิกเร่ิมแรกตั้งแต่           
   เป็นสภาต าบล เชิญท่านแสดงความเห็นครับ 
 
นายสายหยุด สีนนท์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ ผมเห็นด้วยให้ก าหนดตามท่ีได้ถือปฏิบัติกันมา   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12) ก าหนดเป็น 4 สมัยเหมือนเดิมครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอุดม  ตระกูลษา ถ้าสมาชิกสภาฯเห็นว่า ตามที่สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7และสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
(ประธานสภาฯ)  เสนอนะครับ ขอความเห็นชอบ ยกมือรับรองครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ
   ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปดังนี้ 
   1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มต้ังแต่ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
   เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

             2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มต้ังแต่ วันจันทร์ที่ 3พฤษภาคม พ.ศ.2564 
   เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

   3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มต้ังแต่ วันจันทร์ที่ 2สิงหาคม พ.ศ.2564 
   เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

   4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มต้ังแต่ วันจันทร์ที่ 6ธันวาคม พ.ศ.2564 
   เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

   และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 เริ่มต้ังแต่
   วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
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 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

นายอุดม  ตระกูลษา 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(ประธานสภาฯ)            ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งทางองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลดงขี้เหล็กมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น ซึ่งตัวผมเองก็เป็นหน่ึงในคณะกรรมการดังกล่าว ก็เป็นระเบียบที่ต้อง
 ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ก็ได้น าโครงการ
 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น มาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2563 จ านวน 74 โครงการงบประมาณ 33,283,573 บาท  โครงการที่ได้
 ด าเนินการจ านวน 52 โครงการงบประมาณที่ใช้ ไป31 ,326 ,175 บาท                   
 มี ส ม าชิ ก สภ าฯ  ท่ า น ใ ดจ ะ เ สนอ แนะห รื อ มี ข้ อ ส อ บถาม ห รื อ ไม่ ค รั บ                    
 ซึ่งก็มีรายละเอียดตามเอกสารแนบครับ สามารถศึกษาดูได้ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ
 ท่านใดเสนอแนะ ก็ถือว่าไม่ ได้ขอมติจากที่ประชุมนะครับ ถือว่าผ่านไป              
 เน่ืองจากเป็นไปตามระเบียบอยู่แล้ว 
    
 3.4พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ 

 ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลดงขี้เหล็ก 

นายอุดม  ตระกูลษา 3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ 
(ประธานสภาฯ) หมู่ที่ 4 ต าบลดงขี้เหล็กครับการพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการอนุญาต 

 เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าหมู่4ต าบลดงขี้เหล็ก ซึ่งที่มาเป็นยังไงนะครับ 

 ให้นิติกรแจ้งรายละเอียด ก่อนทีส่มาชิกสภาฯ จะให้ความเห็นชอบ เชิญครับ 

นายจักรพงศ์  เตชะนอก เรียนท่านประธานสภาฯผมนายจักรพงศ์ เตชะนอก นิติกรปฏิบัติการขอน าเรียน 

(นิติกร) เก่ียวกับเร่ืองการขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก
 พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่านะครับ
 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับแจ้งจากอ าเภอเมืองปราจีนว่าส านักงาน
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
 แห่งชาติ ส านักงาน กสทช.ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 จ านวน 2 โครงการได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบจ านวน 3,920หมู่บ้าน และโครงการ         
 จัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่  ห่างไกลจ านวน 15,732 หมู่บ้าน           
 จากการด าเนินการพบว่ามีจุดติดตั้งอุปกรณ์ กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 และการบริการอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสู งกระจายตัวอยู่ ใน พ้ืนที่ป่าในเขต               
 ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กนะครับ ซ่ึงในการ       
 ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลดงขี้เหล็กจึงขอความร่วมมือจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก         
 ให้ความเห็นชอบในการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าครับ 
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 โดยพื้นที่เป้าหมายของต าบลดงขี้เหล็กมีจ านวนที่ระบุไว้ 1 หมู่บ้านครับ คือหมู่ที่4 
 ดงขี้เหล็ก เป็นการติดตั้งวายฟายหมู่บ้านผมจึงขอน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลดงขี้ เหล็กเ พ่ือขอความเห็นชอบในเ ร่ืองขอเข้าท าประโยชน์ในเขต
 พ้ืนที่ป่า ของทางส านักงาน กสทช. เพ่ือเข้ามาติดตั้งหรือด าเนินการตามโครงการ
 ดังกล่าวครับขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ครับท่านนิติกร ก็ได้น าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบ                 
(ประธานสภาฯ) นะครับว่าเป็นโครงการซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ต าบลดงขี้เหล็กของเรานะครับ 
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ท่านสมคิด รัตนเลี่ยม 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิกสภาฯ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) หมู่ 4 ดงขี้เหล็ก ก่อนที่เราจะลงมติเร่ืองการขอใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่านะครับ 

 เรียนท่านนายกและผู้ที่ เ ก่ียวข้องเพราะหมู่ที่  4 เป็นเขตรับผิดชอบของผม 

 ซึ่งผมยังไม่ทราบเร่ืองดังกล่าว หากมีการอนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนที่แล้ว ท าให้เกิด
 ปัญหามาทีหลังผมกลัวว่าผมจะรับผิดชอบไม่ไหวในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาฯ  
 หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอก่อนที่เราจะลงมติขอให้ปิดประกาศ 10 วันหรือ15 วัน 

 เพ่ือให้ชาวบ้านได้รู้ล่วงหน้าก่อนเพราะว่าถ้าหากชาวบ้านไม่รู้ และทางส านักงาน 
 กสทช. เข้ามาด าเนินการดังกล่าว ถ้าเกิดประโยชน์ก็เป็นผลดี แต่ถ้าไม่เกิด 

 ประโยชน์ก็อาจจะท าให้ไม่เป็นผลดี และอาจจะท าให้เราต้องเดือดร้อนกันนะครับ 
 ขอบคุณมากครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นการอนุญาตขอเข้าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 
(ประธานสภาฯ) แต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก มีหน้าที่เพียงอนุญาตให้ส านักงาน 
 กสทช.เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เท่าน้ันการด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
 เป็นหน้าที่ของส านักงาน กสทช. ที่จะต้องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ ผมขอให้นิติกร 
 ชี้แจงอีกคร้ังนะครับ เพ่ือท าความเข้าใจ 

นายจักรพงศ์ เตชะนอก ครับขออนุญาตชี้แจงนะครับ ในส่วนของส านักงานกสทช. จะเป็นผู้ขออนุญาต         
(นิติกร) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ส่วนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กต้องมี
 ความเห็นว่าจะเห็นชอบให้  ส านักงาน กสทช. เข้ามาด าเ นินการในพ้ืนที่                
 แล้วน าความเห็นของที่ประชุมสภาฯ นะครับเข้าประกอบค าขออนุญาตการเข้าท า
 ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ครับตามที่นิติกรได้ชี้แจงและอธิบายสั้นๆ เข้าใจง่ายๆ การลงพ้ืนที่เป็นหน้าที่ของ
(ประธานสภาฯ) ส านักงาน กสทช. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กเพียงแต่อนุญาตให้ทาง
 ส านักงาน กสทช. เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่แต่ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้อง
 ไปชี้แจงเป็นเ ร่ืองของส านักงาน กสทช.  สภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบล             
 ดงขี้เหล็กไม่ต้องไปรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว 
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นายสมคิด รัตนเลี่ยม ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ อีกคร้ังนะครับ ในเมื่อท่านให้รายละเอียด
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)   สั้นๆ ในส่วนของสมาชิกสภาฯ มีความเข้าใจครับว่าการจะเข้ามาท าประโยชน์          
   ในพ้ืนที่ เป็นของส านัก กสทช. ส่วนน้ีก็อนุญาตให้ท าอยู่แล้วครับ ถ้าเป็นโครงการดีๆ
   แต่จะท าตรงไหนของหมู่ที่  4 ครับ รู้หรือยังครับ ถ้ายังไม่ทราบพ้ืนที่ที่แน่ชัด                 
   เราจะอนุญาตให้มาด าเนินการได้อย่างไรครับ ถ้าหากว่าเป็นโครงการดีๆไม่เดือดร้อน 
   หรือมีผลกระทบกับชาวบ้านผมก็ยินดีครับแต่ต้องท าความเข้าใจกับชาวบ้าน              
   ก่อนครับ อย่างที่ผมบอกให้ปิดประกาศ ให้ชาวบ้านได้รับรู้เพราะเป็นพ้ืนที่ของชาวบ้าน                            
   ขอบคุณมากครับ  

 

นายอุดม  ตระกูลษา ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมจากนิติกรครับ ส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
(ประธานสภาฯ)  ดงขี้เหล็กเป็นเพียงการอนุญาตให้เข้าท าในพ้ืนที่ ส่วนรายละเอียดที่จะไปด าเนินการ
   ก็เป็นหน้าที่ของส านักงาน กสทช.ที่จะต้องไปปิดประกาศ ชาวบ้านจะยอมรับหรือไม่
   ก็เป็นอีกเ ร่ืองหน่ึง  เพียงแต่ ก็ยังไม่ รู้ว่า เป้าหมายว่าจะด าเ นินการตรงไหน             
   ส่วนรายละเอียดทางนิติกรก็ได้อธิบายไปแล้ว เน่ืองจากส านักงาน กสทช.จะต้อง               
   เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดอีกคร้ังครับ เราไม่ต้องกังวล เพียงแต่สภาองค์การบริหารส่วน                      
   ต าบล ดงขี้ เหล็กไม่มีปัญหา ก็อนุญาตเท่า น้ันเอง เชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย              
   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ  

 

นายณรงค์ แช่มช้อย ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯที่เคารพ เน่ืองจากเป็นโครงการใหม่ อยากทราบ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) เพ่ือประดับความรู้ครับ ในการที่ส านักงาน กสทช.จะมาลงพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งวายฟาย 
   ปกติเราจะมีวายฟายสาธารณะอยู่ทั่วทุกหมู่บ้านนะครับเป็นของวายฟายประชารัฐ
   หมู่ 6 ก็มีครับ และทราบว่าทุกหมู่ก็คงจะมีอยู่ตามจุดกลางของหมู่บ้าน เพ่ือที่จะให้
   ประชาชนชาวบ้านได้เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แต่ที่จะมาลงมา
   ใหม่น้ี ไม่ได้ขัดข้องในส่วนของการลงพ้ืนที่เพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่น่าจะน าความเจริญ
   เข้ามาในสู่ชุมชนเพราะว่ามันมีทั่วประเทศเพียงแต่อยากจะทราบว่าเขาลงแบบไหน
   ยังไง และวายฟายของ ส านักงาน กสทช.ตัวน้ี มีรายละเอียดการใช้พ้ืนที่กว้าง            
   ขนาดไหนติดยังไงจะติดตั้งเสาหรือติดตั้งแบบประชารัฐหรือไม่ หากทางผู้ที่เก่ียวข้อง
   ชี้แจงให้ละเอียดนิดนึงก็จะได้รู้นะครับว่าเขาจะลงระบบเป็นเสาเป็นสาย หรือ            
   ว่าเป็นกล่องครับขอบคุณครับ 

 

นายอุดม  ตระกูลษา เพ่ือความกระจ่างเพื่อท าความเข้าใจก่อนที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

(ประธานสภาฯ)  จะอนุญาตให้เข้าด าเนินการในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ดงขี้เหล็ก นิติกรจะอธิบายขยายความ
   ได้หรือไม่ว่า จะติดตั้งแบบไหนอย่างไร และหมู่บ้านจะได้ประโยชน์อย่างไรครับ       
   จะได้ประโยชน์ยังไงพ้ืนที่เท่าไหร่ ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของทางส านักงาน กสทช. 
   เผื่อนิติกรจะสามารถขยายความได้จะได้รับทราบและเป็นความรู้ใหม่เชิญนิติกรครับ 
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นายจักรพงศ์ เตชะนอก      ผมมีความคิดเห็นว่าในการเข้ามาติดตั้งเก่ียวกับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่                  
(นิติกร)      และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงน้ัน ไม่น่าจะเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ต   
            เหมือนกับการให้บริการฟรีแก่ประชาชนแต่อย่างใดครับ แต่เป็นการกระจายสัญญาณ
      ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ห่างไกลให้มีให้มีความสามารถในการเข้าถึงบริการเก่ียวกับ
      สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ละก็บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับ  ตรงน้ี น่าจะ
      เป็นในส่วนของตัวรับส่งสัญญาณมากกว่าครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา    เชิญท่านณรงค์แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายณรงค์ แช่มช้อย    พอได้ฟังนิติกรชี้แจงแล้ว เลยนึกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นเสาสูงที่เขามาลงทั่วไปของสื่อ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)    สัญญาณต่างๆซึ่งตรงน้ันจะเก่ียวข้องกับเจ้าของพ้ืนที่เพราะว่าเขาจะต้องเช่าพ้ืนที่
      โดยให้รายได้กับเจ้าของพ้ืนที่นะครับปีนึงก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับบริเวณหมู่ที่ 6 
                                   ก็มีการลงหลายจุดผมก็พอทราบครับว่ารายได้ของเจ้าของพ้ืนที่ก็ได้เยอะอยู่ครับ
 โดยท าสัญญาไปเร่ือยๆในการเช่าพ้ืนที่  แต่ตรงน้ีน่าจะมีระเบียบที่จะต้อง                  
 มาขออนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ ก่อน น่าจะเป็นในส่วนเอกชนไม่ใช่ของหน่วยงาน            
 ที่เอามาลงให้ประชาชนได้รับบริการแบบประชารัฐ จึงเป็นการขออนุญาต              
 เข้าพ้ืนที่ หรือการประชาคม เพ่ือท าให้การประกอบการให้มันเป็นไปตามขั้นตอน            
 และระเบียบของส านักงาน กสทช.และเมื่อสักครู่น้ี ท่านประธานสภาฯได้กล่าวว่า
 เป็นเร่ืองของส านักงาน กสทช. หากมีขอใช้พ้ืนที่จริงๆ ทางส านักงานกสทช.          
 ก็จะต้องให้รายละเอียดกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กด้วยนะครับ            
 ซึ่งในส่วนของวันน้ี ส านักงาน กสทช.ควรส่งตัวแทนมาขออนุญาตเข้าพ้ืนที่             
 หรือจะเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน บริเวณที่จะมีผลกระทบด้วย ถ้าเกิดว่า            
 เป็นเอกชนเขามาขออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เราก็ ให้ใช้เลยโดยไม่ฟังเสียงประชาชน
 ด้านล่างมันจะถูกต้องหรือไม่  อัน น้ี ก็ไม่ทราบนะครับ  ก็ลองพิจารณาดู               
 ที่แรกนึกว่าเป็นของทางราชการแบบประชารัฐสรุปแล้วก็คือเสาสัญญาณ                
 หากไม่กระทบหรือไม่ เ ก่ียว กับเราก็ไม่มีปัญหาจะในเมื่ อมาขออนุญาต                 
 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็กอนุญาตถ้าไม่มีปัญหาอะไร                  
 ก็พร้อมที่จะอนุมัติครับขอบคุณครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา จริงๆแล้วไม่ใช่เร่ืองใหม่ตามที่ได้ทราบขั้นตอนดังกล่าวก็ต้องไปมาขออนุญาต               
สภา(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบล และขอด าเนินการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก
 ซึ่งทางกองช่างก็ต้องลงพ้ืนทีไ่ปในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างและก็ต้องได้รับความยินยอม
 จากเจ้าของที่ด้วย เจ้าของที่ ก็จะมีรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างน้ันนะครับ                 
 ส่วนการก่อสร้างก็ต้องผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กอีกคร้ังหน่ึงครับ            
 ในส่วนที่ส่งผลกระทบหรือไม่ส่งผลกระทบก็เป็นหน้าที่ขององค์บริหารส่วนต าบล
 ดงขี้เหล็กก็ต้องลงพื้นทีไ่ปตรวจสอบเชิญท่านสมคิด รัตนเลี่ยมสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม ในหนังสือเขียนว่าโดยการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าครับ ผมเลยสงสัยว่า
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) เขตหมู่บ้านของผมเป็นเขตพ้ืนที่ป่าตั้งแต่เมื่อไหร่ จะใช้พ้ืนที่ตรงไหน อีกทั้งไม่มี
 เจ้าหน้าทีม่าให้รายละเอียดครับ ในการพิจารณาอนุญาตไม่ใช่ทางเราตีความกันเอง           
 ผมมีความเห็นว่าจะต้องรอความชัดเจนก่อนครับ  
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นายอุดม  ตระกูลษา ในส่วนของข้อความที่ระบุว่า เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้
(ประธานสภาฯ)  หมายความว่า  ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็กอนุญาตแล้ว  

ก็ต้องมีหนังสือประกอบในการขออนุญาต ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้
ข้างต้น หากเจ้าของพ้ืนที่ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว ซึ่งพอดีว่าท่าน
เลขานุการสภาฯ พอจะทราบรายละเอียด จึงขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เรียน
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กครับ 
 

นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข ขอบคุณครับท่านประธานผมขออนุญาตเสริมเร่ืองน้ีนะครับพอดีก็เพ่ิงจะได้ รับข้อมูล
(เลขานุการสภาฯ)      แต่หลักการท างานของส านักงาน กสทช.ก็พอจะรู้นะครับคือเมื่อส านักงาน กสทช. 

จะเข้าพ้ืนที่ของต าบลดงขี้เหล็กไม่ว่าจะเป็นหมู่ไหนก็ตามจะต้องมาขออนุญาตที่
อบต.นะครับเมื่อเข้าพ้ืนที่มาส ารวจแล้วพบว่าจุดอับสัญญาณอยู่ตรงหมู่ที่4 ซึ่งทาง
ส า นั ก ง านกสทช .ไม่ ท ร าบ หรอกค รับว่ า เป็ น พ้ืนที่ ป่ าห รื อ พ้ืนที่ บ้ า นคน                     
เน่ืองจากยังไม่ส ารวจว่าจะลงตรงไหน แต่จุดอับสัญญาณจะอยู่ ในพ้ืนหมู่ที่4 ขณะน้ี
ก็มีเสาของบริษัททรูอยู่หน่ึงต้นเมื่อบริษัททรูมาถึงก็ยังไม่ได้ด าเนินการติดตั้ง จะต้อง
มาแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านและเรียกชาวบ้านไปประชาคมมีระยะเวลาเป็นเดือนนะ
ครับกว่าจะตกลงได้ ซึ่งบริษัทก็มีการค่าใช้จ่ายให้ทางเจ้าของพ้ืนที่เป็นเดือนเป็นปี
อะไรก็ว่ากันไป แต่ของส านักงาน กสทช.เบื้องต้นก็คือมาขออนุญาตอบต.เพ่ือให้ทาง
เราอนุมัตินะครับแล้วก็จะได้ใบที่จะอนุญาตไปด าเนินการ แล้วถึงจะเข้ามาในพ้ืนที่  
พอเข้ามาในพ้ืนที่ก็จะมาประชาคมให้ชาวบ้านได้รับทราบว่าเขาจะมาตั้งเสา กสทช.
เสาทวนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแต่ก็ยังส ารวจไม่ได้ว่าจะลงตรงไหนของ
พ้ืนที่หมู่ 4 เพียงแต่จับพิกัดจากจีพีเอสว่าจุดน้ีอยู่ตรงหมู่4 แต่ยังไม่รู้ว่าจะติดตั้ง
ตรงไหนก็ใช้ค าต้องกว้างๆว่าเป็นพ้ืนที่ป่าขอท าความเข้าใจอย่างน้ีนะครับพอดีผมก็
พอจะทราบเร่ืองตรงน้ีแต่ไม่ทราบว่าจะมีหนังสือมาถึงอบต. แบบน้ีก็เลยต้องอธิบาย
ให้ได้รับทราบส่วนเร่ืองภายในหมู่บ้านคือต้องรอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขี้เหล็ก   อนุญาตก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวแทนของส านักงาน กสทช. น่าจะ
ลงไปที่หมู่บ้านไปที่หมู่บ้านไปหาผู้ใหญ่ผู้น าชุมชนแล้วก็เรียกชาวบ้านประชุม
ประชาคมในหมู่บ้านอีกทีว่าจะให้ติดตั้งหรือไม่ แต่ชาวบ้านน่าจะให้เพราะว่ามีรายได้
อยู่แล้วครับ 

 

นายอุดม  ตระกูลษา เชิญท่านสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4                      
(ประธานสภาฯ)  

 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม ต้องขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับที่ให้ความกระจ่าง และความชัดเจนครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)    ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนมากนัก ผมจึง
   ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายในคร้ังน้ีครับ และก็ขอบคุณขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ 
   อีกคร้ังครับที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ขอบคุณครับ 
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นายอุดม  ตระกูลษา การด าเนินโครงการอะไรก็แล้วแต่เมื่อไม่เกิดความเสียหายชาวบ้านได้รับประโยชน์
(ประธานสภาฯ)  ก็น่าจะด าเนินการไปได ้ก็เป็นอันว่าผมไม่ขอมตินะครับ ให้ท่านเลขานุการสภาฯ  

บันทึกไว้ด้วยว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กอนุญาตให้ทางส านักงาน 
กสทช. เข้าด าเนินการได ้
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องค้างพิจารณา 
4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดง
ขี้เหล็กตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535แก้ไขเพ่ิมเติมจ านวน 3 

ฉบับ 

4.1.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กเรื่องการ
ควบคุมการเล้ียงสุนัขและแมวพ.ศ.2563 

4.1.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก                                 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 

4.1.3 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กเรื่องการ
ควบคุมตลาดพ.ศ.2563 

เป็นเร่ืองที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กขอยกไว้ก่อน เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ
ได้พิจารณาอีกคร้ังเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขี้เหล็กตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ .ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม
จ านวน 3 ฉบับซึ่งเร่ืองน้ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ขอรายละเอียด
จากคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมกันกับสมาชิกสภาฯได้
ปรึกษาหารือกันเป็นที่เข้าใจตรงกัน เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในร่าง
ข้อบัญญัติ ซึ่งมีสมาชิกสภาฯหลายท่านที่ได้สอบถามคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ 
โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กเป็นประธานคณะกรรมการยก
ร่างข้อบัญญัติ ตลอดทั้งก านันผู้ใหญ่บ้านก็ได้หารือกันในที่ประชุมเก่ียวกับการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านวันชัย อยู่มา สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 7 ครับ 

 
นายวันชัย อยู่มา   คือวันที่ได้ร่วมประชุมผมก็เข้าใจแล้วครับ ทั้งยังมีสมาชิกสภาฯได้สอบถามกันไปมา
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) หลายคร้ังจากหลายหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมประชุม ก็ได้ค าตอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข                     
   และท่านก านันต าบลดงขี้ เหล็ก ก็ได้มาชี้แจงท าความเข้าใจ ร่างข้อบัญญัติ                   
   เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 
 

นายอุดม  ตระกูลษา เมื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็ถือเป็นเร่ืองที่ดีครับ
(ประธานสภาฯ)  ซ่ึงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสุนัข
   และแมว พ.ศ .2563ร่ า งข้อบัญญัติ องค์การบ ริหารส่ วนต าบลดงขี้ เหล็ ก                                 
   เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และร่างข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เร่ือง การควบคุมตลาด พ.ศ.2563  
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             ถือว่ามีความจ าเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก                  
   จากการที่ได้ทราบมา องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กถือว่าได้จัดท าข้อบัญญัติ
   เป็นล าดับท้ายๆของจังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากอปท.ส่วนใหญ่ก็ได้จัดท าข้อบัญญัติ
   เกือบหมดแล้ว ซึ่งในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน                      
   ต าบลดงขี้เหล็กตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน     
   3 ฉบับ เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว ถ้าท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบตามที่คณะฝ่ายผู้บริหาร
   ได้เสนอร่างข้อบัญญัติเข้ามาทั้ง 3 ฉบับน้ี โดยเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ               
   เพ่ือบังคับใช้ในต าบลดงขี้เหล็กขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมจ านวน 3 ฉบับดังนี้ 
 1.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก                                 

  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงสุนัขและแมว พ.ศ.2563 

  2.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก                                  
   เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 

  3.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก                                  
          เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2563 

นายอุดม  ตระกูลษา ก่อนที่จะเข้าวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆนะครับ สืบเน่ืองจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ)  ดงขี้เหล็กคนเก่า ท่านเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ ท่านได้เกษียณอายุราชการไปและมี
   ท่านปลัดคนใหม่มารับต าแหน่ง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล               
   ดงขี้เหล็ก ได้แนะน าปลัดคนใหม่ให้สมาชิกสภาฯ ได้รู้จักครับ 

 

นายบุญศรี จันทร์ชัย เน่ืองจากท่านปลัดคนใหม่ ได้โอนย้ายมาจากอบต.บุพราหมณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)  พ.ศ.2563 ยังไม่มีโอกาสได้พบปะรู้จักสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็อยากจะให้ท่านปลัด 

แนะน าตัวเองเชิญท่านปลัดครับ 

 

ส.ต.ท.เดชา วรรณมร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ 

(ปลัด อบต.ดงขี้เหล็ก)   ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขี้เหล็ก ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ กระผม ส.ต.ท.เดชา 
วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กเดิมประจ าอยู่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุพราหมณ์อ าเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งการมาท างานอยู่ท่ีต าบลดง
ขี้เหล็กน้ี เน่ืองจากท่านปลัดเอกชนินทร์เซ็นนันท์ ท่านได้เกษียณอายุราชการไป 
กระผมเห็นว่าที่น้ีเป็นอีกพ้ืนที่ที่เหมาะสมและเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแนวทางที่ผมท างาน
ด้านภาคประชาชนมาโดยตลอดนะครับ ซึ่งจะน ามาขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันโดย
อาศัยความร่วมมือทุกท่านในการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี
และอยู่อย่างมีความสุขร่มเย็นต่อไป ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายอุดม  ตระกูลษา เพ่ือจะกระชับขึ้นนะครับตอนน้ีเรามาถึงระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆตามแต่ท่าน
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกสภาฯ จะน าเสนอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กครับ 

 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเ กียรติทุกท่านครับ                           
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)  ผมมีเร่ืองจะแจ้ง ดังน้ีครับ 

1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเรือท้องแบนมาให้อบต.
จ านวน 2 ล า 
2.การสนับสนุนยางมะตอยหมู่บ้านที่ขอไว้  อยากให้มารับและขนไปเก็บไว้                   
ให้ครบตามท่ีท่านขอ ซึ่งสามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ  
3.ปฏิทินสวัสดีปีใหม่วันน้ีอยากให้ท่านรับไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมไว้แล้ว
จ านวน 2,000 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในต าบลดงขี้เหล็กการจัดท าปฏิทินปี
ใหมเ่ป็นการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการเสียภาษี และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กให้ประชาชนได้รับรู้นะครับ 
4.ขอเลื่อนการประกาศงานออกไปเน่ืองจากมีระเบียบที่จะต้องด าเนินการในเร่ือง
ของโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับวิศวกรนะครับให้กองช่างไปด าเนินการในเร่ืองขอให้
วิศวกรรับรองแบบโดยท าให้ถูกต้องตามระเบียบจะได้ไม่มีปัญหา 
5.การจัดกรรมต้อนรับปีใหม่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
2019(Covid-19) มีหลายพ้ืนที่ซึ่งเตรียมการจัดกิจกรรมแล้วก็ยกเลิกไป ไม่แน่ใจว่า
จะมี กา รจั ด กิจกรรมห รือ ไม่  แต่ ในส่ วนขององค์ การบ ริหารส่ วนต าบล 

ดงขี้เหล็ก จะท าบุญเลี้ยงเพลพระ ในวันที่ 29ธันวาคมพ.ศ.2563                         
6.ฝากเร่ืองการเทคอนกรีตของหมู่ที่11ให้เข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าได้ขนาด
ตามแบบรูปหรือไมแ่ต่ต้องบ่มคอนกรีตเป็นเวลา 28 วันจึงจะลงลูกรังได้นะครับ 
7.โครงการของกระทรวงพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก มีงบประมาณให้จังหวัดละ 
25ล้านบาท ซึ่งต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อย7คนสามารถศึกษารายเอียดตามเอกสาร
ที่แจกให้นะครับ หมู่บ้านใดต้องการของบประมาณ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ โดย
ให้เสนอภายในเดือนธันวาคมน้ีนะครับ ผมก็มีเร่ืองที่จะแจ้งเพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 

 

นายอุดม  ตระกูลษา ผมได้รับทราบปัญหาหมู่ที่ 6 เร่ืองไฟฟ้าระบบประปาเกิดความผิดพลาดเล็กน้อย
(ประธานสภาฯ)  โดยมีงบประมาณไมม่ากประมาณ 2 หมื่นก็รบกวนฝากท่านนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลดงขี้เหล็กด าเนินการให้ด้วยนะครับ 
แล้วก็อีกเร่ืองครับโครงการขยายไหล่ทางหมู่ท่ี 5 ช่วยลงไปตรวจสอบด้วยนะครับ   
   

นายอเนก เกิดสงวน ตามแบบรูปของโครงการ ไม่มีการท าไหล่ทางครับ เบื้องต้นได้ประสานไปยังผู้รับจ้าง
(ผอ.กองช่าง)              แล้ว ผู้รับจ้างจะด าเนินการให้ครับ 
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นายอุดม  ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านประยูร จันทร์ไชย 

(ประธานสภาฯ)  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ครับ 

 

นายประยูร จันทร์ไชย ครับผมประยูร จันทร์ไชย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  10 เ น่ืองจากฝ่ายผู้บริหาร 

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่10) ให้สมาชิกแต่ละหมู่ส ารวจลูกรัง ผลเป็นอย่างไรบ้างผมขอทราบรายละเอียดครับ
   ขอบคุณมากครับ 

 

นายอุดม  ตระกูลษา ครับเบื้ องต้นที่ทราบมีความผิดพลาด เพราะทุกหมู่ ได้ เขียนค า ร้องขอมา  
(ประธานสภาฯ)  เกินงบประมาณ ซึ่งงบประมาณมีอยู่เพียง 200,000 บาท ต้องขอให้ท่านนายก  
   ไปปรับเกลี่ยใหม่ว่าเอาที่จ าเป็นจริงๆ ที่ เป็นหลุมเป็นบ่อว่าได้เท่าไร ส่วนหมู่ที่14  
   ที่ลงไปแล้วให้หยุดก่อนตัดลงแล้วได้แค่ 25 เที่ยว ส่วนหมู่ อ่ืนๆ ให้ท่านนายก 

   ปรับเกลี่ยใหม่ว่าได้หมู่ละเท่าไร ให้ลงตัวกับงบประมาณที่มีอยู่ตามที่ทราบนะครับ
   ได้ประสานกับท่านนายกแล้ว ให้มีการปรับเกลี่ยให้เพียงพอกับงบประมาณที่มีอยู่ 
   หมู่ละเท่าไรตามความจ าเป็นอยากให้ได้ทุกหมู่นะครับ  
 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตเพิ่มเติมเร่ืองลูกรังตามท่ีไปส ารวจมา 
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก) ครบทุกหมู่ ใช้เงิน จ านวน 700,000 กว่าบาท แต่งบประมาณที่เรามีแค่จ านวน 
   200,000 ต้นๆ นะครับ ผมโทรหาท่านประธานสภาฯ ว่าด าเนินการต่อไม่ได้แล้ว  
   ของท่านประธานลงไปแล้ว ผมให้กองช่างไปด าเนินการส ารวจใหม่ทุกหมู่ แล้วจะได้
   ประมาณราคาว่าได้หมู่ละเท่าไร เฉลี่ยกันให้ได้ครบทุกหมู่ แต่จะต้องลงลูกรังเฉพาะ
   ถนนเส้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และเดือดร้อนจริง ส่วนเร่ืองงบประมาณไม่สามารถ 

   หาโอนเพ่ิมเติมได้เน่ืองจากเป็นต้นปีงบประมาณ จึงได้แค่งบประมาณประเภท 

   ซ่อมแซมก่อนเท่าน้ันครับ 
 

นายอุดม  ตระกูลษา ขอเชิญท่านวาสนา ปานทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เชิญครับ 

(ประธานสภาฯ) 
 
นางวาสนา ปานทอง เรียนท่านประทานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางวาสนา ปานทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่8) ขอสอบถามเก่ียวกับค าร้องขอซ่อมไฟฟ้ารายทาง ซึ่ ง เขียนค าร้องประมาณ 

   คร่ึงเดือนกว่าแล้ว เห็นท่านนายกแจ้งว่าอุปกรณ์มาแล้วใช่ไหมคะ ยังไม่เห็น 

   ออกไปซ่อมเพราะชาวบ้านสอบถามมาค่ะ อยากทราบว่าได้ด าเนินการหรือยังคะ   
   ถ้ายังจะได้ประสานกับช่างอีกทีค่ะ ส่วนเร่ืองลูกรังอยากให้เน้นถนนเส้นที่เป็นหลุม   
                              เป็นบ่อจริงๆ ส่วนเร่ืองขยะข้อเสนอเพราะมีชาวบ้านลืมไม่ไปช าระค่าภาษีในเดือน  
                              ตุลาคมและแจ้งว่าจะขอไปช าระตอนปีใหม่คร้ังเดียวเลยขอฝากพนักงานเก็บขยะนะ  
                              คะช่วยเตือนหรือช่วยแจ้ง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านไดท้ราบและไม่ลืมอีกทีค่ะ  
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นายอุดม  ตระกูลษา      ขอเชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 

(ประธานสภาฯ) 
 
นายณรงค์ แช่มช้อย ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพ วันน้ีเป็นการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ก็เป็นการ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)    ก าหนดสมัย พอดีระเบียบของ อบต.เราได้แค่ 4 สมัย ถ้าได้เยอะกว่าน้ันผมก็จะขอ    
                              เสนอเยอะกว่าน้ัน เพราะการพัฒนาหมู่บ้านต าบลของเรามีเร่ืองต้องปรึกษาหารือ  
                              และมีการติดตามผลเป็นจ านวนมากส่วนเร่ืองขยะนะครับผมว่ามันเป็นจิตส านึกของ    
                              ชาวบ้านแล้วแหละเพราะว่าเราท าแบบน้ีมา 2 ปี แล้ว ซึ่งการเก็บขยะเราก็ไดคุ้ยกัน  
                              หลายรอบแล้วต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ของ อบต. ด้วยนะครับเน่ืองจากเจ้าหน้าทีไ่ด้ฝาก  
                              ผู้น าหมู่บ้านและสมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการช าระค่าภาษีหากเลยวันที่   
                              30 พฤศจิกายน ไปถ้าท่านไม่มีสติ๊กเกอร์ก็คือท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิก              
   หรือไม่ให้ทางอบต.เก็บขยะนะครับต้องท าเข้าใจให้ตรงกันนะครับส่วนที่  1                  
   และส่วนที่ 2 ก็เร่ืองขยะเช่นกันครับเมื่อเดือนที่แล้วผมก็พูดเร่ืองน้ีเพราะว่า                    
   มีงบประมาณเร่ิมเข้ามาพอได้ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่นยางมะตอยเราซื้อได้แล้ว 
   ส่วนถังขยะ 150 ใบตามงบประมาณแล้วไม่เยอะมีความจ าเป็นที่จะซื้อ เราก็จะได้
   จัดสรรให้ 14 หมู่บ้าน จ านวนมากน้อยตามหลังคาเรือนให้กระจายแบ่งกันนะครับ
   ส่วนที่ 3 เร่ืองลูกรังนะครับย้อนกลับไปเมื่อการท าข้อบัญญัติที่ผ่านมาท่านสมาชิก
   สภาฯ หมู่ที่ 1 ได้ย้ าเร่ืองการลงลูกรังให้แยกไว้เลยนะครับทางคณะผู้บริหาร 

          และเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาไปรวมไว้งบกลาง งบซ่อมแซม เวลาจะใช้ท่านนายก 

          ให้ดึงออกมาใช้ ได้ เลย มีตั้ งไว้  500,000บาทหน้าที่107/126งบซ่อมแซม 

          แต่ทราบว่าเหลือแค่ 200,000 บาท ผมก็ไม่ทราบว่า เป็นเพราะอะไรครับ 

          เราไดคุ้ยในทีป่ระชุมสภาฯ การท าข้อบัญญัติ คุยกันว่าอยู่ในงบกลางเมื่อไรจะใช้ก็ได้ 
          แต่เมื่อส ารวจถนนทุกเส้นของผมอยู่ประมาณ 100 เที่ยวรถนะครับ ตอนน้ีติดขัด
   เร่ืองงบประมาณไม่พอ บางหมู่บ้านได้แค่ 10 เที่ยว 20 เที่ยว 30 เที่ยวรถ                     
   คงไม่ เ พียงพอจริงๆ เ ร่ืองการท าข้อบัญญัติ งบประมาณร่ายจ่ ายประจ าปี               
         อยากให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของสมาชิกสภาฯ ที่เสนอแนะไปนะครับ 
                               เพราะมีการอภิปรายและพูดถึงกันเยอะในเร่ืองของลูกรังครับ ส่วนเร่ืองประปาหมู่บ้าน                       
   วันที่ประชุมของหมู่ที่  6มีเ ร่ืองไฟและเ ร่ืองขออนุญาตขุดเจาะถนนนะครับ                    
   ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการหรือยังจะได้ขออนุญาตแขวงการทางหกรมทางหลวงชนบท 
   เพราะว่าผู้ รับเหมารอวางท่อการวางท่อทางกองช่างได้ลงไปค านวณแล้ว              
   มีระยะทาง 200 เมตรก่อนที่จะวางท่อผู้รับเหมาคงจะเข้าใจว่าต้องเจาะข้ามถนน 
   นะครับ  ส่วนการติดตามประชุมคร้ังที่แล้วผมได้เสนอให้ทางอบต. เป็นผู้ยื่นเร่ือง
   เพราะเป็นหน่วยงานต่อหน่วยงานราชการ เป็นการขอขยายเขตไฟฟ้าขออนุญาต
   ขุดเจาะถนนวางท่อเมนข้ามถนนนะครับขอบคุณครับ 
 

นายอุดม  ตระกูลษา ขณะน้ีเราท าการประชุมระเบียบวาระท่ี 5นะครับเรื่องอ่ืนๆมีท่านสมาชิกสภาฯ 

(ประธานสภาฯ)  แสดงความคิดเห็นหลายท่านแล้ว  
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นายบุญศรี  จันทร์ชัย ขออนุญาตท่านประธาน เร่ืองงบกลาง ท่านปลัดเดชา วรรณมร ขอคุยรายละเอียด
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)    และช้ีแจงครับ 

ส.ต.ท.เดชา วรรณมร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาสภาฯ ท่านนายก 

(ปลัด อบต.ดงขี้เหล็ก) ท่านรองนายกท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน ผอ.กอง และพนักงาน
   เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ เราพูดถึงเร่ืองความจ าเป็นเดือดร้อน แล้วมีความจ าเป็นที่
   จะต้องใช้งบประมาณจริงๆ อบต. จะมีเงินอยู่สองสามช่องทาง ช่องทางแรก 

   ที่ท่านใช้ กันอยู่ ก็คืองบซ่อมตามข้อบัญญัติงบประมาณซึ่งเราได้ตั้ งไว้ในส่วน 

   ของค่าใช้สอยส่วนหน่ึงที่เราจะใช้ในกรณีที่มันจ าเป็นเร่ืองการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
   ทรัพย์สินของท้องถิ่นถนนหนทาง อาคารสถานที่ ในส่วนที่ยัง เดือดร้อนอีก 

   เกินงบประมาณหมดแล้ว แต่ชาวบ้านยังเดือนร้อนอีก ยังมี อีกช่องทางก็คือ 

   งบกลางก็คืองบฉุกเฉิน งบเงินส ารองจ่ายใช้ในกรณีจ าเป็นเดือดร้อนเช่น ภัยพิบัติ     
แต่ถ้าใช้เงินส ารองจ่ายหมดแล้วก็หันมาพ่ึงอ านาจของพวกท่านทุกท่านนะครับ         
ที่ท่านมีอ านาจอยู่ในมือคือเร่ืองของเงินสะสมถ้าเงินสะสมมีและยังจ าเป็นเดือดร้อน 
แต่ถ้าเงินสะสมมีแล้วยังไม่พอจ่าย ท่านร้องขอกระทรวงทบวงกรมที่ใหญ่กว่า            
เพ่ือขอรับการสนับสนุน กระบวนการขั้นตอนของการเดินแนวประมาณน้ีก็ฝากไว้
เป็นข้อคิดนะครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กที่ผ่านมาก็รู้นะครับตามที่ท่านกล่าวก็ได้ปฏิบัติ 
(ประธานสภาฯ)  ตามแนวทางน้ี บังเอิญว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้สั่งการให้ 
   ด าเนินการเขียนค าร้องแต่จ านวนเกินว่าทีส่มาชิกสภาฯเขียนค าร้อง ซ่ึงนายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ชี้แจงว่ามีงบประมาณอยู่ สองแสนบาทในส่วนของ เงินสะสม
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก็ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ถ้ามีเหตุจ าเป็น               
   เดือดร้อนอันจะพึงจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านก็ด าเนินการถูกต้อง มาตลอดนะครับ                       
   แต่ ในขั้นตอนการจัดท าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สมาชิกสภาฯ                        
   ได้เสนอให้ตั้งงบประมาณแยกไว้เป็นงบซ่อมแซมต่างหาก แต่ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้
   เป็นงบกลางเลยมีความไม่ เข้าใจกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร ในส่วนเร่ืองที่              
   นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลดงขี้ เหล็ก จะต้องชี้ แจงกับสมาชิกสภาฯ                   
   เร่ืองการขยายเขตหมู่ที่ 6 เพราะตามที่ท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 กล่าว               
   หากเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันจะง่ายขึ้น ก็ฝากท่านนายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กด้วย เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         
   ดงขี้เหล็ก 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯอธิบายนะครับเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ผมไม่ใจว่า 
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก) มีการตั้งไว้อยู่ในแผนหรือไม่ ถ้าไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   ยกตัวอย่าง เช่น หมู่ที่ 10 ได้ใช้งบประมาณของทางหมู่บ้านประมาณสองหมื่น           
   กว่าบาท ก็ให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กเป็นผู้ประสานกับทางการไฟฟ้า
   เ พ่ือเข้ามาด าเนินการขยายเขต ก็ต้องพิจารณาดูว่ามีอยู่ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ                            
   รายจ่ายประจ าปีหรือไม่ เพราะไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องขยายเขต  
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ซึ่งเวลาท าสัญญากับทางผู้ รับจ้างในสัญญาจะระบุว่าจะต้องติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า             
แต่งบประมาณในการตดิตั้งจะใช้งบประมาณอยู่ไม่ก่ีพันบาท แต่ถ้าเป็นการขยายเขต
จะมีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นก็ไม่อยู่ในวงเงินที่ ผู้ รับจ้างท าสัญญากับเราไว้ตรงน้ี                 
ผมจึงไม่แน่ใจว่าทางพ้ืนที่หมู่ที่  6 ได้ประสานไว้อย่างไร แต่แนวทางที่ผมใช้                 
คือ ใช้งบกองทุนประปาหมู่บ้านที่เก็บสะสมไว้ มาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ขยายเขตครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา ถึงอย่างไรแล้ว ก็เป็นเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
(ประธานสภาฯ)  ก็ ฝากให้ ท่ านนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลดงขี้ เหล็ ก ประสานให้ ด้ วยว่ า                                             
   จะมวีิธีการในการแก้ไขอย่างไรครับ สมาชิกสภาฯท่านอ่ืน จะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ                
   เชิญท่านศิริลักษณ์ เหล็กศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ครับ 

น.ส.ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาฯ อยากสอบถามว่า ปี น้ีทางองค์การบริหาร               
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติหรือไม่ค่ะ เน่ืองจากชาวบ้านสอบถามว่า 
            จะท าอาหารมาให้เด็กค่ะและฝากอีกหน่ึงเร่ืองนะค่ะในรายงานการประชุมหน้าที่ 2 
   นางสว่าง สมพงษ์ ที่ไม่ได้มาประชุม แต่มีลายมือชื่อเป็นของนายวิเชียร เหล็กศิริ 

            ขอให้แก้ไขด้วยคะ ขอบคุณค่ะ 

นายอุดม  ตระกูลษา ต่อไปขอเชิญท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายณรงค์ แช่มช้อย ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพ วันน้ี สมาชิกสถาฯ ก็ได้มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที6่)    เห็นชอบเร่ืองค้างพิจารณาซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติ เมื่อมีข้อบัญญัติแล้วก็     
                               อยากจะให้บังคับใช้ ไม่ใช่ว่าอนุมัติแล้วก็เงียบไปเลยครับ เช่น พระราชบัญญัติ            
 การขุดดินถมดิน ซึ่งตอนน้ีมีคนถมที่กันเยอะโดยที่ไม่แจ้งผู้น า ซึ่งถมวันเดียวเสร็จ 
  สองวันเสร็จ เลยอยากจะหารือเร่ืองน้ีครับว่าการที่มีการถมที่ไปแล้ว ซึ่งปัจจุบัน             
 ก็ก าลังถมอยู่ ก็มีถ้ายังถมอยู่ยังพอเห็นแต่ที่ถมไปแล้ว และเป็นการถมปิดทางน้ า                        
 หรือเททับติดถนนสาธารณะพระราชบัญญัติสามารถบังคับใช้ย้อนหลังได้ไหม                   
 ที่จะไปบังคับให้เขาวางท่อ เมื่อมีพระราชบัญญัติแต่ไม่บังคับใช้ก็เหมือนละเว้น             
 การปฏิบัติหน้าที่ เพราะว่าผมไปที่ไหนก็เห็นแต่ถมที่ติดถนนโดยที่ไม่วางท่อครับ           
  เราก็พยายามรณรงค์เวลาท าออมทรัพย์ ผมจะประกาศไว้ว่าถ้าใครจะถมที่ให้แจ้ง     
  แต่ก็ไม่มีคนแจ้ง เพราะว่ากลัวจะเสียค่าใช้จ่ายในการวางท่อที่ติดถนนและการถมดิน
  ตอนน้ีมันมีอยู่ทั่วไปจะด าเนินการอย่างไรครับ เพ่ือแก้ปัญหาจุดน้ี ถ้าเกิดว่า                   
  ไปด าเนินการกับเจ้าน้ี เจ้าโน้นก็บอกว่าท าไมไม่ท าเจ้าน้ัน จึงจะต้องให้หน่วยงานของ
  เราที่มีกฎหมายมีระเบียบอยู่ในมือลงในพ้ืนที่นะครับผมขออย่างน้ีได้ไหมครับ              
  เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่ทีถ่มดิน มีมาตรการเดียวกันขอฝากไว้ครับ  

นายอุดม  ตระกูลษา ต่อไปขอเชิญท่านสมคิด รัตนเลี่ยม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมคิด รัตนเลี่ยม   ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ก่อนที่จะปิดประชุม ก็ต้องขอขอบคุณท่านปลัด
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)     องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กที่ได้ให้ความชัดเจน แต่ถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติข้ึน   
                               ภายหลังผมจะทวงถามจากท่านปลัดอีกคร้ังครับ ขอบคุณครับ  
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นายอุดม  ตระกูลษา ตามที่ท่านณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ได้เสนอแนะเร่ืองการถมที่             
(ประธานสภาฯ) มันมีข้อก าหนดอยู่แล้วเก่ียวกับการขุดดินถมดินก็ฝากสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ           
 ทุกท่าน ถ้ามีการถมที่ติดสาธารณะ ถมที่ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนหรือท าให้ชาวบ้าน
 เดือดร้อนอยู่แล้ว หรือปิดทางน้ าธรรมชาติก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วและก็พูดกันบ่อยคร้ัง
 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กก็เคยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ
 ช่วยเป็นหู เป็นตานะครับ ซึ่ ง ก็มีขอบเขตมีก าหนดที่ เขาถมกันอยู่แล้วครับ                 
 ถ้าไม่เกินที่กฎหมายก าหนดก็ไม่เป็นไร ต่อไปเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                 
 ดงขี้เหล็กจะอธิบายเพิ่มเติมครับ        
นายบุญศรี  จันทร์ชัย ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ขออธิบายนะครับ การขุดดินถมดินถึงแม้จะมีการ
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก) ด าเนินการถมไปแล้วเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม ตอนที่ถมฝนอาจจะยังไม่มา
 น้ าก็ยังไม่ได้ท่วม และผู้ถมก็ไม่ได้มาแจ้งกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
 แต่ถ้าสมาชิกสภาฯ ทราบก็แจ้งมาได้ แต่ถ้าถมไปแล้วเดือดร้อนอาจจะไม่ได้                
 ในเกณฑ์ที่จะต้องแก้ไขก็ได้แต่ถ้าเกิดความเดือดร้อนเพราะถมไปปิดทางน้ าอย่างน้ี
 ต้องด าเนินการให้ฝังท่อเช่น หมู่ที่  2 ถมดินไม่ได้ขออนุญาต จึงสั่งให้ฝังท่อ             
 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ถ้าแก้ไขไม่เสร็จองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก             
 จะไปแจ้งความด าเนินคดี เพ่ือแก้ไขให้เรียบร้อย ก็ฝากอย่างน้ีเลยถ้าหมู่ไหน              
 ที่มีคนถมที่แล้วก็ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนไปขวางทางน้ า ก็แจ้งมาเลยนะครับ                
 ผมจะสั่งการให้กองช่างลงไปดู นิติกรไปดู ผมลงไปดูหรือท่านปลัดลงไปดู                 
 ไปอธิบายให้ เขาเข้าใจแล้ว ก็ให้ เขาด าเ นินการ โดยเฉพาะทางทาง เชื่อม                            
 มีความส าคัญนะถ้าไม่ใส่ท่อไปขวางทางน้ าก็จะมีปัญหาก็อยากจะฝากไว้อีกเร่ือง               
 นะครับท่านสายหยุดสีนนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เร่ืองท่อของท่านนะครับ           
 ผมลงไปดูแล้วประสานผู้ใหญ่ทางท่านแล้วผมไปดูพ้ืนที่แล้วก็สั่งท าให้ทางผู้รับเหมา
 ไปด าเนินการเหตุผลที่ เราวางท่อ ก็เพ่ือจะให้น้ าลงไปในบ่อพักและไหลลง                  
 ไปในท่อกรณีคล้ายๆกับหมู่ที่ 6 ที่มีปัญหาคือถ้าไม่ได้ระดับตรงไหนก็ต้องร้ือ               
 แล้วก็ท าใหม่ ท าให้น้ าไหลลงให้ได้ จะต้องไปด าเนินการให้ถูกต้อง เพราะกรรมการ
 จะไม่ตรวจ รับ กรรมการ ก็รายงานมาที่ ผมผมก็นัดประชุมทั้ งหมดแล้ ว                   
 ก่อนที่ผมจะลงไปดู พ้ืนที่ว่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการข้อเสนอมานะครับ               
 และผมได้สั่ งการกองช่างไปแล้ว เ พ่ือเ รียกผู้ รับเหมามาด า เ นินการแก้ไข               
 ให้ถูกต้องครับ             
นายอุดม  ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดได้เสนอไหมครับ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนต่างๆ มีไหมครับ             
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย  วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 มีการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา             
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)  ภัยพิบัติฯ และวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 มีการอบรมคณะกรรมการประจ า
    หน่วยเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ.จังหวัดปราจีนบุรี ณ องค์การบริหาร
    ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ก็ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับส่วนวันเด็กแห่งชาติ 
    ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งเราจะต้องจัดกิจกรรมให้ตรงวัน 
    หากไม่ตรงวันจะมีปัญหาในเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณครับ นักวิชาการศึกษา           
    มีอะไรจะช้ีแจงไหมครับ 
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น.ส.สุกัญญา ทองน้อย ดิฉัน น.ส.สุกัญญา ทองน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ขอน าเรียนก่อนนะคะ
(นักวิชาการศึกษา) เบื้องต้นในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขณะน้ียังไม่มีแนวทางในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และดิฉันได้
 สอบถามไปยัง อปท.ใกล้เคียง ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมภายใต้
 สถานการณ์ Covid-19 ซึ่งวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่  2 ของเดือนมกราคม
 ของทุกปี ถ้ามีหนังสือสั่งการหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ดิฉันจะน าเรียนอีกคร้ังคะ่ 

 

นายบุญศรี  จันทร์ชัย ถ้าจัดเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ของ อบต.ดงขี้เหล็ก สามารถจัดกิจกรรม
(นายก อบต.ดงขี้เหล็ก)    ไดห้รือไม่ จะมีผลกระทบอะไรไหมครับ 

 

น.ส.สุกัญญา ทองน้อย ดิฉัน ไม่แน่ใจว่าจะจัดกิจกรรมได้หรือไม่ค่ะ เนื่องจากปกติเราจัดกิจกรรมในภาพรวม
ทั้ง(นักวิชาการศึกษา) ต าบลดงขี้เหล็กค่ะ ซึ่งในระหว่างน้ีดิฉันก็ได้เตรียมการเก่ียวกับโครงการไว้แล้วค่ะ
   เมื่อมแีนวทางหรอืหนังสือสั่งการออกมา ก็สามารถด าเนินการได้เลยค่ะ และจะแจ้ง 
                               ให้ทราบอีกคร้ังค่ะขอบคุณค่ะ 
 

นายอุดม  ตระกูลษา ครับการจัดกิจกรรม ก็ต้องดูจากหน่วยงานอ่ืนๆก่อนครับ โดยเฉพาะเทศบาล               
(ประธานสภาฯ) อ าเภอ จังหวัด เพราะถ้าก าหนดไปหากมีการสั่งหยุดจัดกิจกรรมจะเกิดความล าบาก               
 และเร่ืองส าคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จะมีการจัดกิจกรรม              
 ท าบุญปีใหม่เลี้ยงเพลพระ ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ               
 หน่ึงปีมีค ร้ั ง เดียวนะครับ ก็มา ร่วมกันท าบุญนะครับ  เป็นการส่ งท้ ายปี เ ก่ า                   
  ต้ อน รับปี ใหม่ และ ก็ เป็ นสิ ริ ม งคลแ ก่ตนแ ก่สถานที่ ค รับ  มีสมาชิ กท่ าน ใด                       
 ที่จะน า เสนออีกไหมครับ  ถ้า ไม่มีนะครับวัน น้ี ก็ได้ท าการประชุมสมัยสามัญ                 
 สมัยที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ. 2563 ได้ท าการประชุมครบทุกวาระแล้ว             
 นะครับ โดยเฉพาะท่านปลัดเดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก               
  ได้มาแนะน าตัว ก็จะได้มี โอกาสท างานร่วมกันนะครับเ พ่ือความเจริญยั่ งยืน                      
  แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กของเรา ซึ่งต าแหน่งปลัดองค์การบริหาร              
  ส่วนต าบล ถือว่าเป็นต าแหน่งที่ส าคัญเป็นเจ้าหน้าที ่ งบประมาณ และเป็นต าแหน่ง            
 ทีร่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
 องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 60/1 ให้มีปลัด
 องค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นผู้ บั งคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้ าง                      
 องค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ
 ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามโยบายและมีอ านาจ                
 หน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายอันน้ี                  
 ก็ถือว่าเป็นต าแหน่งที่ส าคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อนต าบลดงขี้เหล็กของเราให้มีความ  

 
 
                            




