
1 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๓ 

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ ก าหนดประชุมวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา ฯ ไม่มี 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ไม่มี 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
๕.๑  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงสร้างส านักงานกองช่าง  

ประธานสภา ฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              

ทุกท่านครับ สืบเนื่องจากการก่อสร้างอาคารของกองช่างมีรายละเอียดที่ต้องขออนุมัติสภาฯ      
ในการประช ุมครั ้งนี ้ เพื ่อให ้เหมาะสมตรงตามแบบอาคาร รายละเอียดเมื ่อแล ้วเสร ็จ                     
จะแจกส าเนาให้สมาชิกสภาฯได้ทราบครับ  ขออนุญาตให้ผู ้อ านวยการกองช ่างชี ้แจง
รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง ขอเชิญครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              
ทุกท่านครับ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลง โยกย้าย สับเปลี่ยน 
อาคารตามการใช้งานจริง จากรูปแบบต่างๆที ่ได ้ท าส ัญญาไว้แล ้ว อาคารส าน ักงาน              
ของกองช่างได้ด าเนินการก่อสร้างมาประมาณ ๕๐% แล้ว พบความไม่ลงตัวเกี ่ยวกับ           
การใช้งานจริง ของอาคาร จึงหารือร่วมกันระหว่างช่างควบคุมงานกับผู้รับจ้างได้ค าตอบ
จากผู้รับจ้างว่ายินดีท าให้ จึงขอเปลี่ยนแบบต่อทางสภาฯ ได้ประสานท่านประธานสภาฯ 
น าเข้าการประชุมในครั ้งนี ้ เพื ่อพิจารณาอนุมัต ิเปลี ่ยนแบบ จะได้ด าเนินการก่อสร้าง             
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ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพราะไม่เช่นนั ้นอาจต้องรื ้อ ทุบ เป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ จึงเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้ครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ       
สิ่งที่จะขอเปลี่ยนคือ ขอย้ายประตู  เดิมจะอยู่ทางทิศตะวันออกล็อคที่ ๑ ขอย้ายมาล็อคที ่ ๒            
ตรงกลางซึ่งจะเป็นช่องกลาง จุดพนักงานรอให้บริการจากประชาชน ส่วนที่ ๒ คือ ห้องน้ า 
เดิมทีจะอยู่ในตัวอาคาร จะกินพื้นที่ใช้สอยของตัวอาคารจึงขอผู้รับจ้างว่าจะย้ายห้องน้ า           
ไปอยู่นอกอาคารเพื่อความสะดวกในหลายๆอย่าง ผู้รับจ้างยินดีท าให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม  
จึงตกลงว่าจะเปลี ่ยนแบบเอาห้องน้ าไปไว้ข้างนอกอาคาร จึงขออนุมัติจากทางสภาฯ        
แก้ไขรูปแบบอาคาร แบบแปลนในวันนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถเพ่ิมเติมได้ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              

ทุกท่านครับ ขอชี้แจงระเบียบวิธีการงบประมาณ พ .ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบก่อสร้างที่จะท าให้ปริมาณ คุณภาพ หรือลักษณะเปลี่ยนไปเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯท้องถิ่นครับ 

ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงในข้อกฎหมายท าให้มั่นใจว่าท าถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ต่างๆ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถเพ่ิมเติมได้ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามที่ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดไปนั้น  ผมเห็นด้วย 
แต่ครั้งต่อไปอยากขอให้น าแบบแปลนมาพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงนี ้ก ็ เพื ่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู ้มาติดต่อ
ประสานงาน ห้องน้ าผมสังเกตเห็นหลายจุดที่ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้เท่าที่ควร ไม่ว่า          
จะ เป ็นข ้า งล ่าง  ข ้า งบน  ด ้านหล ังกองสว ัสด ิการส ังคม  ฯลฯ  ขอฝากทางผู ้บ ร ิห าร                
หากอุปกรณ์เกิดการช ารุด ช่วยดูแลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และขอให้ช่วยกันดูแล
รักษาความสะอาดของห้องน้ าด้วยครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถเพ่ิมเติมได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖    

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ผมมีสองสามประเด็น           
ที่จะเรียนปรึกษา ประเด็นแรก เกี่ยวกับงบประมาณในการซื้อรถดับเพลิง ประเด็นที่สอง                 
การติดพัดลมตรงอาคารอเนกประสงค์น่าจะดีต่อประชาชนที่มารับบริการ ประเด็นที่สาม นาฬิกา
ที่ติดไว้ห้องประชุมช่วยดูแลให้สามารถดูเวลาได้ด้วยครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              
ทุกท่านครับ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องที่สมาชิกสภาฯได้สอบถาม เรื่องแรก รถน้ าได้คุยกันมา
ประมาณสามครั้ ง ในการตัดยอดเงินตามข้อบัญญั ติ  ได้ประชุมตกผลึก คือรอช่วงต้น                     
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เดือนกรกฎาคมจะท าหนังสือแจ้งทุกกองให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณในข้อบัญญัติ
ทุกตัวเพ่ือให้ชัดเจนว่า อีกสองสามเดือนไม่นับเดือนกรกฎาคม แต่ละกองจะใช้เงินงบประมาณ
เท่าไร เหลือเท่าไรจะโอนมาทั้งหมด จึงจะสรุปยอดเงินได้ เรื่องที่สองพัดลม อาคารอเนกประสงค์
กองสวัสดิการสังคมเป็นเงินที่ได้รับอุดหนุนจากส่วนกลางในแบบแปลนไม่มีพัดลม จากปัญหา             
ที่ประสบเราจะต้องหางบประมาณมาตั้งเพ่ิมในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือค่าติดตั้ง
พัดลมผนัง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ฝากทางผู้อ านวยการกองช่างได้ส ารวจว่าจะใช้กี่ตัว               
เผื่อว่าเงินเหลือจากรถน้ าก็ด าเนินการได้เลย ต้องประมาณการดูก่อนว่าความเย็นทั่วถึงต้องใช้           
กี่ตัว ถ้ามีเงินเหลือจ่ายในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓ ด าเนินการขออนุมัติสภาฯในรอบการประชุม             
เดือนสิงหาคม เรื่องที่สาม นาฬิกา การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่ไม่ได้นัดหมายก่อนล่วงหน้า
ก็ขออภัยด้วย ยินดีปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไปครับ  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับหินคลุก ว่าพอจะมีแนวทางหาจากที่ใดบ้าง จะน ามาซ่อมแซมถนน              
แอสฟัลติกที่ช ารุด อย่างเช่น ถนนบ้านโนนสมบูรณ์ เส้นไปโรงน้ า ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก 
เกิดอุบัติ เหตุบ่อย จึงเรียนถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหารว่าจะมีงบประมาณ                
มาช่วยซ่อมแซมได้อย่างไร ขอบคุณครับ  

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              
ทุกท่านครับ ได้สอบถามทางผู้อ านวยการกองช่างแล้วว่างบซ่อมแซมยังพอมี หลังจากนี้รบกวน
ทางสมาชิกสภาฯได้ส ารวจเส้นทางในหมู่บ้าน ถนนแอสฟัลติกท่ีช ารุด ให้รายงานข้อมูลมาที่ อบต.
เพ่ือยืนยันข้อมูลเป็นลายลักษณ์ อักษร ระบุจุดให้ชัดเจน โดยจะให้ผู้อ านวยการกองช่ าง                     
ได้เสนอความต้องการมาในเรื่องการจัดซื้อแอสฟัล จะรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วท่ีสุดครับ 

ประธานสภาฯ ทางบริหารได้รับปากแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ส ารวจว่ามีกี่จุด ทางกองช่างจะได้ประเมินว่าจะใช้วัสดุ
เท่าไร งบประมาณเท่าไร ขอบคุณท่านวิชัยที่ได้น าเรียนในเรื่องนี้ครับ กลับมาที่เรื่องรถน้ าดับเพลิง 
จากที่ทางบริหารและผู้อ านวยการกองทุกกองได้พิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณที่ไม่มีความจ าเป็น 
คงเหลือมากน้อยเท่าไร ก็คงต้องใช้เวลา เนื่องจากว่าจากนี้เป็นต้นไป ทางกองต่างๆมีโครงการอะไร
ที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ การประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ในเดือนสิงหาคม ทุกสิ่งอย่างคงจะได้            
คุยกันภายใน ๑๕ วัน ในการประชุมสมัยหน้า เราพร้อมด าเนินการถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆ 
ขอให้ได้จัดซื้อในปี ๒๕๖๓ นี้ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ ขอปรึกษาหารือในเรื่อง ช่วงนี้ฝนตก ถนนเกิดช ารุดเสียหาย จากที่ท่านวิชัย                
ขอหินคลุก ผมอยากเพ่ิมเป็นลูกรังมาผสมกับหินคลุกจะได้แน่นและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านบุญธาตุกล่าวมาท าให้เห็นภาพการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกจะไม่ทนทานเท่ากับคอนกรีต 
ช่วยกันพิจารณาว่าจุดไหนเห็นควรปรับเปลี่ยนอย่างไร รับฟังเสียงจากประชานด้วย นี่คือหน้าที่
ของเราในการบริการประชาชน 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน ขอเสนอให้สมาชิกสภาฯถ่ายรูปส่งทางไลน์ให้ทางบริหารหรือกองช่าง 
จากนั้นให้กองช่างออกส ารวจจะได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              
ทุกท่านครับ ยินดีครับ ให้ถ่ายรูประบุจุดที่ช ารุดให้ชัดเจน มายังกองช่างจะได้ด าเนินการต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์กับกองช่าง จะได้สะดวกในการส่งข้อมูลครับ 
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นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              
ทุกท่านครับ ส าหรับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาฯเป็นข้อเสนอที่ดี ขอให้ท่านเชิญผมเข้ากลุ่ม 
จะได้เก็บข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือจะได้ด าเนินการออกไปส ารวจภายในวันที่ได้รับแจ้งครับ 

ประธานสภาฯ ปัจจุบันมีกลุ่มสมาชิกสภาฯก็จะเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างเข้าร่วมกลุ่ม ขอความกรุณาจาก
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกสภาฯให้ครบทุกท่านด้วย เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
     

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

 


