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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ                  
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ   ไม่มี 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน                
ต่อที่ประชุมครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ จากบันทึกการประชุมหน้าที่ ๓ โครงการซ่อมแซมถนน          
ผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน  100,000.00 บาท              
ในการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมาได้ส่งสภาฯเป็นบ้านโพนแดง  ในความเป็นจริง จากการตรวจสอบ
เป็นของบ้านโพนก้างปลา เพราะงบ ๑๐๐,๐๐๐ บาทนี้ โยกจากการซ่อมประปามาเป็นลูกรัง                  
ก็ขอยืนยันตามบันทึกการประชุมสภาฯนี้ ขอบคุณครับ 

นางสุขใจ ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  
ส าหรับ โครงการที่ 11 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา   
หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน  100,000.00 บาท และโครงการที่ 12 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร
ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 200,000.00 บาท  รวมทั้งสอง
โครงการเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามข้อบัญญัติ ที่ซ่อมแซมประปาของบ้านโพนก้างปลา            
ไม่ได้ซ่อม ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซ่อมแซมลูกรัง ๒๐๐,๐๐๐ บาทคือเงินเหลือจ่าย 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ ในหน้าที่ ๔ ขอให้เพิ่ม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาไม่สะดวก
ครับ 

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ผมขอเสนอแนะหน้าที่ ๕ ไม่มีลายเซ็นเท่ากับเอากระดาษเปล่ามาแปะ อยากให้น า      
ที่มีลายเซ็นมาประกอบจะดีกว่าครับ             
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ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
๕.๑  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข จ านวน ๙ ฉบับ ประกอบด้วย 
๕.๑.๑ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ… 
๕.๑.๒ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ… 
๕.๑.๓ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ… 
๕.๑.๔ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ… 
๕.๑.๕ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมตลาด พ.ศ… 
๕.๑.๖ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ… 
๕.๑.๗ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ… 
๕.๑.๘ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ… 
๕.๑.๙ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ… 

ประธานสภา ฯ ขอเชิญบริหารครับ  
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ข้อ ๕.๑ คณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้าน
สาธารณสุข จ านวน ๙ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ
เป็นผู้อนุมัติ ก็เลยน าสู่การเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข ทั้ง ๙ ร่างข้อบัญญัติ 
ตามท่ีได้ส่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมที่ผ่านมา เพ่ือขออนุญาตท่านประธานสภาฯไปยังท่าน
สมาชิกสภาฯทุกท่าน ช่วยดูแต่ละร่างว่าจะแก้ไขยังไง โดยเริ่มตั้งแต่ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุม
การจัดการมูลฝอยทั่วไป ขอน าเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯเพียงเท่านี้
ก่อน ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ อยากให้บริหารได้ขยายความถึงที่มาท่ีไปของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข ทั้ง ๙ ฉบับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบหรือหัวหน้าส านักปลัด
ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ถึงเหตุผลของการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข ทั้ง ๙ ฉบับ  
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นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ครับ ในเรื่องข้อบัญญัติต าบล เป็นงานสาธารณสุข ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้มา จะขอสรุปว่าข้อบัญญัตินี้
เรียกว่า ข้อบัญญัติต าบลซึ่งจะใช้บังคับได้ เมื่อสภาฯเห็นชอบ ฉบับแรกเป็นร่างข้อบัญญัติ เรื่อง
ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป อบต.ที่มีรถขยะจะต้องมีข้อบัญญัตินี้เพ่ือใช้เป็นกฎหมายรองรับ
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดูจากตารางการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะบอกไว้ชัดเจนว่า ในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ให้สภาฯพิจารณาว่าอัตราที่ก าหนดขึ้นในฉบับร่างนี้
เหมาะสมกับท้องถิ่นเราหรือไม่ กรณีเทศบาลเมืองเก็บเป็นรายครัวเรือน ครัวเรือนละ ๒๐ บาท
ต่อเดือน การน าเก็บก็จ่ายที่เทศบาลโดยตรง ต าบลเราจะเก็บอัตราธรรมเนียม ๒๐ บาทในอัตรา
ขยะที่ไม่เกิน ๒๐ ลิตรต่อเดือน เราจะรับได้หรือไม่ในอัตรานี้ ถ้าพ้ืนที่ต าบลห้วยยาง จะเก็บเป็น
รายถัง ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับบริการให้อบต .เก็บขยะให้ จะสมัครที่งานสาธารณสุข ทางอบต.             
จะจัดหาถังขยะไปให้ที่หน้าบ้าน เก็บเดือนละ ๒๐ บาทต่อคนต่อถังต่อครัวเรือน  ส่วนในต าบล
เรายังไม่แน่ว่าจะเก็บในอัตราไหน ขอน าเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในเรื ่องนี ้จากข้อบัญญัติเดิม และข้อบัญญัติใหม่มีอะไร
เพิ่มเติม รับหรือไม่รับข้อบัญญัตินี ้จะมีผลอย่างไร ขอเรียนถามท่านประธานสภาฯครับ 
ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ขอน าเรียนความเป็นมาว่า กรณีท้องถิ่น ประกอบด้วย อบจ . เทศบาล อบต. พัทยา กรุงเทพ 
เป็นท้องถิ่นที่ เป็นนิติบุคคลก็คือบริหารกิจการภายในเขตท้องถิ่นของแต่ละ พ้ืนที่ของตนเอง 
ค าว่านิติบุคคลนี้ คือ สามารถที่จะท านิติกรรมสัญญา หรืออกกฎ ระเบียบที่จะใช้ในเขต
ชุมชนท้องถิ่นนั้น โดยผ่านสภาฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ การแต่งตั้งคัดเลือกมาจากราษฎร             
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เลือกเรามาเป็นผู้พิจารณากฎหมาย กฎหมายต่างๆนี้ที่น ามาเสนอ ๙ ฉบับ 
ทางเจ้าหน้าที ่ ที ่ร ับผิดชอบด้านสาธารณสุข ไม่สามารถมาชี ้แจงได้ ผมจึงขอชี ้แจงว่า
กฎหมายสาธารณสุข ทั้ง ๙ ฉบับนี้  มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งในรายละเอียดแต่ละฉบับ 
ออกมาเป็นพระราชบัญญัติสาธารณสุข  ใช้บังคับทั่วประเทศไทย ทีนี ้มองว่าท้องถิ่นไหน             
ที่มีความพร้อมที่จะใช้บังคับร่างกฎหมายต่างๆ ก็จะน าเข้าสู ่สภาฯเพื่อขอความเห็นชอบ            
ในการเสนอขอใช้บังคับในเขตชุมชน เขตท้องถิ่นนั้น มีกฎหมายแม่ก็คือ พ .ร.บ.สาธารณสุข 
ท้องถิ่นใดต้องการใช้กฎหมายใด ก็คัดลอกจากกฎหมายแม่มาใช้ในชุมชนของเรา ก าหนด
กรอบ โครงสร้าง รายละเอียด กฎหมายแต่ละฉบับเป็นดาบสองคม คือ ถ้าประกาศใช้แล้ว       
ไม่ท าตามเจ้าหน้าที่ จะมีความผิดละเว้นต่อหน้าที่ มาตรา ๑๕๗ หากจะท าต้องมีความพร้อม
แล้ว สมาชิกสภาฯต้องพิจารณาว่าเราจะรับ ใช้บังคับในเขตต าบลดงมะไฟหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
พร้อมที่จะรับกฎหมายนี้แล้ว ค่อยเห็นชอบ ในเขตต าบลเรามีปัญหาหลายอย่างที่ไม่สามารถ
ท าได้ เช่น การจัดระเบียบจราจรบริเวณทางขึ้นวัดถ้ าผาแด่น ฝากสมาชิกสภาฯทุกท่าน
พิจารณาร่วมกัน 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอถอนร่างข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข ทั้ง ๙ ฉบับ เนื่องจาก 
   หลายท่านอาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย จึงขออนุญาตน าเรียน 
   ปรึกษาครับ 
นายธนิสร  อ่อนจงไกร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  



๔ 
 

   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้ดี ในเนื้อหาสาระ             
   ผมเสนอต่อท่านปลัดว่าให้ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนจะน าเข้าสู่สภาฯ พิจารณา ครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ครับ ผมคิดว่าต าบลเรายังไม่พร้อมครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอถอนร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข จ านวน           
   ๙ ฉบับ ครับ 
ประธานสภาฯ การขอถอนญัตตินั้น สามารถท าได้ขนาดไหน เหมือนการถอนกระทู้หรือไม่ ขอให้ท่านเลขานุการ 
   สภาฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

ขออนุญาตชี ้แจงรายละเอียดกฎหมาย ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ .๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ .ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๓            
ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติ หรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ          
ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือ
จากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระ
แล้วต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการ
แปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้า
ระเบียบวาระ หรือค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง  

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้าน 
   สาธารณสุข จ านวน ๙ ฉบับ เหตุผลในการชี้แจง ตรวจสอบนั้น ยังไม่เรียบร้อย บริหารจึงขอถอน 
   ญัตตินี้ เพื่อให้สภาฯลงมติขอถอนครับ 
ประธานสภาฯ ตามที่ญัตติที่เสนอเข้ามาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ทางคณะผู้บริหารได้ขอถอนระเบียบ 
   วาระที่ ๕ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข จ านวน ๙ ฉบับ  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ ขอขอบคุณผู้บริหารที่รีบด าเนินการตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ และเรื่องไฟฟ้า        
ส่องสว่าง ขอฝากผู้บริหารรีบด าเนินการในบางจุดที่ยังมืดอยู่ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างในแต่ละหมู่บ้าน ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ ขอฝากทางผู้บริหารด้วยครับ 
นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องไฟฟ้า เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทางเลขานุการสภาฯ          
ได้เสนอให้ท าหนังสือถึงท่านนายก เพ่ือจะได้ด าเนินการ ช่วงก่อนรับเสด็จเราได้ไปด าเนินการที่ 
โรงเรียนบ้านนาแก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ เราต้องไปเก็บสถานที่ สองสามวันนี้ก็           



๕ 
 

ออกพ้ืนที่ประสานกับท่านนิรุด และท่ีบ้านเหล่านกยูง ประสานให้ไปซ่อมไฟฟ้า เมื่อวานที่ที่                  
บ้านดงมะไฟ ท างานกันทุกวัน ก็ขอฝากเรียนท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่าให้ท่าน            
ท าหนังสือแจ้งพิกัด ตรงจุดไหน จะได้ท าเป็นตารางว่าจะซ่อมแซมบ้านไหนก่อน 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ครับ ขอปรึกษาเกี่ยวกับลูกรัง เดือนนี้ก็เดือนตุลาคม ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านก็ได้รับ                 

ความเสียหาย ส่วนมากเป็นถนนเพื่อการเกษตร ในเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการเก็บเกี่ยวพืชผล 
ทางการเกษตร ในการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรก็จะล าบาก ลูกรังทางคณะผู้บริหารได้ 
พิจารณาด าเนินการอย่างไรครับ 

นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 
    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ให้ส่งเรื่องเข้ามาพร้อมภาพถ่าย และพิกัดว่าจุดไหน แล้วทางเรา 
    จะส่งกองช่างออกส ารวจว่าจะใช้งบประมาณจ านวนเท่าไร 
นางสุขใจ ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  

ส าหรับเรื่องลูกรัง ดิฉันขอชี้แจง คือ ดิฉันได้ท าหนังสือและภาพถ่ายส่งมาไม่ต่ ากว่าหนึ่งเดือนส าหรับ
หมู่ ๘ ระบุถนนเส้นนากับแก้  โพนแดง นากับแก้ ไม่ทราบว่าทางบริหารได้รับหนังสือหรือยัง              
ถ้าไม่เห็นจะท าหนังสือมาใหม่ค่ะ 

นายธนิสร  อ่อนจงไกร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ อย่างที่ท่าน ส.อบต.สุขใจ พูด หนังสือที่ท่านน าส่งมาที่  
    อบต.เรารับไว้เป็นที่เรียบร้อย แต่ช่วงนั้นงบประมาณเราไม่มี แต่งบประมาณมีแล้วท่านตามเรื่อง 
    ได้เลย แต่ละพ้ืนที่ ที่ส่งเรื่องเข้ามาเราก็จัดเป็นล าดับเพ่ือด าเนินการ ผู้มีหน้าที่ประสานงาน 
    โดยตรงคือท่าน ส.อบต.แต่ละหมู่บ้าน ท่านอาจจะมา อบต.หลายครั้งท าใจนิดหนึ่ง หลายครั้ง 
    ประสานงานก็ยังล่าช้าอยู่บางเรื่อง 
นายสุริยัติ ดงจ าปา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ครับ อยากให้ทุกท่านได้เสนอให้มีรถดับเพลิงครับ 
ประธานสภาฯ  ส าหรับเรื่องรถดับเพลิง เป็นส่วนที่เราสามารถท่ีจะไปขอพ่ึงใบบุญต าบลใกล้เคียง อบต.ใหญ ่              
    มีงบประมาณมากว่าเรา สามารถเก็บภาษีได้มาก แต่ในส่วนของเราถ้าพูดถึงในเรื่องประโยชน์มาก 
    น้อยกว่ากันนั้น เสียงของพ่ีน้องประชาชนสะท้อนออกมาว่าต้องการรถดับเพลิง ส่วนรถขยะมี 
    ความจ าเป็นหรือไม่ ฉะนั้นเราในการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ                 
    ถ้าถึงเวลาแล้วเราจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพราะสภาฯมีหน้าที่พิจารณาให้ความ 
    เห็นชอบต่องบประมาณ 
นางสุขใจ ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  
    ดิฉันขอเสนอท่านประธานผ่านไปยังบริหาร เมื่อสภาฯอนุมัติงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ แลว้ 
    ภาพรวมต าบล ก็อยากฝากให้รีบด าเนินการหาผู้ประกอบการได้แล้ว เพราะว่าใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยว 
    แล้วจะไม่ทันการณ์ ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯทุกหมู่บ้านให้รีบส่งหนังสือเข้ามา ส าหรับ 
    หมู่ที่ ๘ จะท าหนังสือมาใหม่อีกรอบ ขอฝากให้บริหารรีบด าเนินการ ขอบคุณค่ะ 
นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 
    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออธิบายในส่วนนี้ท่านนายกได้มอบหมายให้รองนายกทั้งสอง 
    ดูแลในส่วนต่างๆ คือผมรับผิดชอบดูแลกองการศึกษาฯ และกองคลัง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย             
    รองศักดิ์บุรุษดูแลส านักปลัด กองช่างและกองสวัสดิการสังคม บางเรื่องผมจึงไม่รู้เนื่องจากว่า 
    หนังสือผ่านรองศักดิ์บุรุษ และวันนี้ในที่ประชุมมีหลายครั้งที่ติดธุระ รองศักดิ์บุรุษไม่อยู่                 



๖ 
 

    สมาชิกสภาฯถามบางเรื่องผมก็ไม่รู้ แต่ก็สามารถตอบค าถามของส.อบต.สุขใจ เนื่องจากเอกสาร 
    เหล่านั้นจะผ่านท่านปลัด ก็จะให้ท่านปลัดตอบว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ในส่วนลูกรัง  
    งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
    ตามท่ี สมาชิกสภาฯสอบถามเรื่องถนนลูกรัง เมื่อหนังสือรับเข้ามาผมจะแทงออกไปว่าเห็นควรให้ 
    กองช่างออกส ารวจ พิกัด จุดที่ช ารุดเสียหายมาก น้อย แล้วกองช่างก็จะประมาณการค่าใช้จ่าย  
    เสนอผู้บริหาร จากนั้นก็ดูข้อบัญญัติงบประมาณว่ามีเงินเพียงพอที่จะด าเนินการได้เพียงใด ตอนนี้ 
    กองคลังก าลังด าเนินการตามระเบียบพัสดุ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเร็วนี้ ขอน าเรียน 
    ชี้แจงเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

     
ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายไพโรจน์  พลธิราช) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 



๗ 
 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 


