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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๓ ขอขอบคุณ                  
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ส าหรับสมาชิกสภาฯ ที่ไม่ได้ร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ นายสี บาลวงศา            
น.ส.วิไลรัก ใจใส และนายน าชัย อ่อนจงไกร ลาเนื่องจากป่วยและมีภารกิจจ าเป็น ขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ   ไม่มี 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้           
น าเรียนต่อท่ีประชุมครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ หน้าที่ ๔ แถว ๔ นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๗ เรียนท่าน
ประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ดิฉันขอรับรองนายบุญธาตุ 
บาลวงศ์ษาครับ ให้เปลี่ยนเป็นค่ะ   

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ   
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ถูกต้อง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไป รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ถูกต้อง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภาฯ    ๓.๑ อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้างบประมาณปี ๒๕๖๓ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ขอเรียนถามว่า ขณะนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ งบประมาณส่วนต่างๆของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังไม่ได้จัดสรรครบทุกหมู่บ้าน ขอความชัดเจน

จากทางผู้บริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  หัวหน้าส่วนราชการ       

และสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับกระทู้ถาม ข้อ ๓.๑ อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
งบประมาณปี ๒๕๖๓ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้เรียนชี้แจงครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก           
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตตอบกระทู้ โครงการเงินอุดหนุนในปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็น
โครงการอุดหนุนไฟฟ้า มีทั้งหมด ๖ โครงการ กองช่างได้ด าเนินการทั้ง ๖ โครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มต้นจากการส่งโครงการให้กับทางไฟฟ้าได้ประเมินเป็นการล่วงหน้า                 
ไม่น้อยกว่าสองเดือน ก่อนเงินอุดหนุนตามไป ท า MOU เรียบร้อยแล้วทั้ง ๖ โครงการ ได้แก่ 
โครงการอุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ โครงการอุดหนุนไฟฟ้าขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านดงขวาง หมู่ ๓ โครงการอุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา              
หมู่ ๑๑ โครงการอุดหนุนไฟฟ้าขอติดตั้งไฟสาธารณะบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ ๑๑ 
โครงการอุดหนุนไฟฟ้าขอติดตั้งไฟสาธารณะบ้านหนองไผ่ หมู่ ๗ และโครงการอุดหนุนไฟฟ้า
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ หมู่  ๗ ทั้ง ๖ โครงการได้ด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ                    
การไฟฟ้าแล้ว และมีบางหมู่บ้านที่ยังอยู่ระหว่ างด าเนินการ และได้ประสานการไฟฟ้า                 
ส่วนภูมิภาคไปแล้ว  ในเรื่องของการด าเนินการ ได้รับการติดต่อประสานมาว่าทุกโครงการ              
ก าลังจัดคิวเร่งด าเนินการให้ อย่างเช่นหมู่ ๗ ก าลังด าเนินการ แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย กองช่าง          
ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือติดตามและดูแลในเรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้าโดยเฉพาะ ๑ ราย จะดูแลตั้งแต่
ส่งแบบประมาณการ การไฟฟ้าติดตั้งแล้วเสร็จ จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติครับ 

ประธานสภา ฯ ชัดเจนว่าได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๖ โครงการเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

จากค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่รู้สึกชื่นใจ ขอฝากท่านประธานสภาฯผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ด้วย 
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตามกรอบอ านาจหน้าที่ ที่ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในทุกหมู่บ้าน เรามีนิติกรที่คอยให้ค าปรึกษาในเรื่องกฎหมายต่างๆ 
หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถขอค าแนะน าได้ในวัน เวลาราชการครับ  

ประธานสภาฯ กระทู้ ข้อ ๓.๒ ถนนลูกรังสายป่าช้าดงมะไฟ-สวนดง เกิดช ารุดเสียหายจากวาตภัยที่ผ่านมา          
ขอเชิญท่านศุภกิจครับ 

นายศุภกิจ  วงคเ์ตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องถนนลูกรังสายป่าช้าดงมะไฟ-สวนดง เกิดช ารุดเสียหายจากวาตภัยที่ผ่านมา 
สืบเนื่องจากประมาณ ๑ เดือนที่ผ่านมา บ้านดงมะไฟ ทั้งหมู่ ๑ และหมู่ ๑๑ เกิดวาตภัยพายุพัด
หลังคาบ้านเรือน ชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายราย ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต .ดงมะไฟ 
ได้ออกส ารวจ ช่วยเหลือเบื้องต้น มีทั้งวัสดุอุปกรณ์ เยียวยา รวมทั้งหน่วยงานจากทางอ าเภอ 
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จังหวัด ได้ออกมาช่วยเหลือ แจกจ่ายถุงยังชีพ เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจแก่ชาวบ้านที่ประสบภัย              
ดีในส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วน ถนนลูกรังเกิดช ารุดเสียหาย เช่น ถนนสายดังกล่าวที่ยังไม่ได้ซ่อมแซม 
จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ออกส ารวจความเสียหายเพ่ือเป็น
ก าลั งใจแก่ผู้ ป ระสบภั ยและผู้ที่ สัญ จรผ่ านไปมาสายป่ าช้ าดงมะไฟ -สวนดง ขอฝาก                        
ให้รีบด าเนินการอย่างเร่งด่วนด้วย ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการ       
และสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ถนนสายนี้เป็นถนนตัดใหม่ เมื่อสอง สามปีที่ผ่านมา           
ผ่านถนนท่านภานุพล เทพล มีผู้สัญจรมากพอสมควร ตัดผ่านจากสวนดงไปป่าช้าดงมะไฟ              
ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบในเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายที่พอจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตตอบกระทู้ ข้อ ๓.๒ เรื่องถนนลูกรังสายดังกล่าว ขอให้     
ท่านสมาชิกสภาฯแจ้งหนังสือเข้ามาตามระบบ จะได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่างด าเนินการออก                
ไปส ารวจ ซึ่งงบประมาณในการด าเนินการซ่อมแซมมีอยู่แล้ว ตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓ ที่เราตั้งไว้ 
คงไม่มีปัญหาอะไร ถ้าช ารุดเสียหายก็ต้องซ่อมแซมให้เป็นปกติ ใช้งานได้ตามสภาพเดิม                  
ขอน าเรียนไปถึงโครงการถนนลูกรังต าบลดงมะไฟ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการเรื่องการท าสัญญาระหว่างผู้รับจ้าง จะสามารถน างบประมาณจากลูกรังนี้ไป
ซ่อมแซมก็ได้ เพราะลูกรังแต่ละบ้านที่จะน าไปลงนี้ จะให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ชี้จุดที่จะลง
ลูกรัง ท่านสามารถจัดสรรลูกรังนี้ไปซ่อมแซมภายในอาทิตย์นี้ก่อนได้ จะได้ไม่กระทบกระเทือน
ต่องบประมาณที่ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติซ่อมแซม ส่วนผู้รับจ้างก็น่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จได้  
หรือจะส่งหนังสือเข้ามาให้กองช่างออกส ารวจ ใช้งบประมาณซ่อมแซมในการท าก็ได้                  
มีสองช่องทางให้เลือก ขอฝากทุกท่านว่า เดี๋ยวจะมีเอกสารให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณา
ช่วยเหลือในเรื่องหนังสืออุทิศที่ดิน โครงการขุดลอกล าห้วยของท่าน ส .ส . จะฝากท่าน                    
ได้พิจารณาให้กับเจ้าของที่ดินเซ็นอุทิศที่ดิน และส่งคืนกองช่างด้วย เพ่ือเตรียมการรับมือกับ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนมา ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ ถนนสายดังกล่าวตัดผ่านพ้ืนที่การเกษตรมากพอควร ช่วงนี้เป็นช่วงท านาขอฝากทางผู้บริหาร            
รีบด าเนินการครับ 

ประธานสภา ฯ ท่านศุภกิจจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
๕.๑  การขอความเห็นชอบใช้ถนนขึ้นวัดถ้ าผาแด่น 

ประธานสภา ฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              

ทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ เรื่อง การขอความเห็นชอบใช้ถนนขึ้นวัดถ้ าผาแด่น     
มีรายละเอียดมานานพอสมควรตั ้งแต่สมัยท่านนายกพงทิพย์ บาลวงค์ษา ได้รับมอบจาก
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หน่วยงานทหารพัฒนาและมีการขอใช้ไฟซึ ่งอยู ่ระหว่างด าเนินการ ซึ ่งเป ็นโครงการของ                  
วัดถ้ าผาแด่น ก่อนนี ้ อบต.ดงมะไฟได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดที ่เกี่ยวกับ              
ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขอให้นิติกรเป็นผู้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ 

นายทวีศักดิ์ ค าคูณเมือง นิติกร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องถนนทางขึ้น 
วัดถ้ าผาแด่น มีความเป็นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ทหารพัฒนาก่อสร้างถนนเส้นนี้แล้วเสร็จ สร้างเป็น
สองระยะ ระยะแรกความยาวที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมาณ ๐.๘ กิโลเมตร ระยะที่สอง
ประมาณ ๑.๙ กิโลเมตร รวมประมาณเกือบๆ ๓ กิโลเมตร และได้ส่งมอบให้กับอบต.ดงมะไฟ 
จากการสืบค้นจากเอกสารเก่าๆ พบว่ามีเอกสารการส่งมอบถนนประมาณ ปี ๒๕๕๕ และมี
รายงานการประชุมสภาฯ ปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา อบต.ก็ยังไม่ด าเนินการใดๆ 
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน จะมีกฎหมายข้อหนึ่งก าหนดว่า เมื่อรับมาแล้วต้องยื่น
ขออนุญาตการใช้พื้นที่จากป่าไม้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วโดยหลักการจะมอบให้หน่วยงานอื่นไม่ได้ 
คือใครสร้างคนนั ้นต้องเป็นผู ้ใช้ ใครขอคนนั้นใช้ สมัยนั ้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ ้น  ในช่วงปี 
๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕ พอมอบให้ อบต. รับมา ปี ๒๕๕๙ ยังไม่มีการขอใช้พื้นที ่ จนระยะเวลา           
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ถนนบางส่วนตอนนี้เกิดปัญหา ถนนแคบ  ซึ ่งตามเอกสารพบว่า           
ถนนกว้างประมาณ ๕ เมตร และมีไหล่ทางประมาณข้างละ ๐.๒๕ เมตร บางส่วนเกิดรอยแตก 
ทางวัดจึงอยากจะพัฒนาให้ถนนดีขึ้น แต่มันติดตรงข้อกฎหมายคือ ถนนเส้นนี ้ อบต .รับมา             
แต ่ย ังไม ่ม ีการขอใช ้พื ้นที ่ จากการสอบถามป่าไม ้มา ถนนเส ้นนี ้ย ังเป ็นส ิทธิ ์และอยู ่ใน                 
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้อยู ่ เราจึงไม่มีอ านาจเข้าไปใช้หรือซ่อมแซม บ ารุงรักษา               
แต่ในช่วงสองปีหลังที ่ผ ่านมา มีการประชุมในประเด็นเหล่านี ้ว ่าอยากพัฒนา บูรณาการ 
เนื่องจากวัดถ้ าผาแด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดหนึ่ง            
ในห้าของจังหวัดสกลนคร มีการประชุม ๓ ครั ้ง ครั ้งแรกผู ้ว ่าราชการคนเดิมมาประชุมที่                 
วัดถ้ าผาแด่น มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบตรงไหนบ้าง               
ในการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ ครั้งที่สอง ประชุมที่อ าเภอโดยท่านนายอ าเภอเป็นประธาน แต่เท่า      
ที่ทราบก็ไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด และได้จัดประชุมครั้งที่สามที่อบต .เชิญหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ท่องเที่ยว และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พระอาจารย์
ปกรณ์ และไวยาวัจกรของวัด ร่วมหาแนวทางในการหาข้อสรุปเรื่องนี้  ตามข้อสรุปรายงานการ
ประชุมได้เสนอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครเป็นผู้ยื่นขอใช้ถนน แต่มีเงื่อนไข
ของกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๓ ทวิ มีการแก้ไขเป็น มาตรา ๑๓/๑ กล่าวโดยสรุปว่า 
หน่วยงานที่ยื่นขอต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น อบต. หรือเป็นหน่วยงานอื่นที่เป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย กรณีนี้ทางวัดเคยยื่นขอกับป่าไม้ในการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้อนุญาต             
ให้วัดใช้พื้นที่ ที่เป็นบริเวณวัดจ านวน ๑๕ ไร่ แต่ทางวัดไม่ได้ยื่นขอใช้ถนนเส้นนี้ด้วย ปัญหา
ต่อมาคืออบต.หรือหน่วยงานอื่นไม่สามารถด าเนินการใดได้ บริเวณนั ้นเป็นพื ้นที ่ป่ากว้าง              
ทางอุทยานจึงประกาศเป็นเขตอุทยานที่วัด ๑๕ ไร่ที่เพิ่งขอไป จึงกลายเป็นไข่แดงที่ล้อมรอบ
ด้วยไข่ขาว คือวัดจะไม่มีทางขึ้น หากจะขึ้นไปวัดในอนาคตอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ
อุทยานอันนี ้ก็เป ็นข้อกังวลของผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้อง ส าหรับการยื ่นขอของหน่วยงานของรัฐ                 
ให้ท่านไปดูที่ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๓ ทวิ แก้ไขเป็นมาตรา ๑๓/๑ ประกอบกับ
ระเบียบกรมป่าไม้ตามที่ผมแนบ ให้ดูในข้อ ๘ ครับ กล่าวโดยสรุปคือ หน่วยงานของรัฐยื่นขอใช้
พ้ืนที่ป่าต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ สภาฯ ไม่ใช่เจ้าของพ้ืนที่โดยแท้ เจ้าของพ้ืนที่โดยแท้
คือป่าไม้ แต่เป็นเพียงเงื่อนไขของป่าไม้คือต้องได้รับความเห็นชอบจากเรา เลยกลายเป็นว่า            
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เมื่อมีหน่วยงานมาขอใช้พื้นที่จึงมีประเด็นว่า อบต.หรือชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็เลย
ต้องน าเข้าสภาฯในวันนี้ ในการประชุมที่ผ่านมาหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนได้ลงความเห็นให้
พระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นผู้ยื่นขอใช้ถนนเส้นนี้ พอยื่นขอเค้าบอกว่าถนนแคบ ขอขยายถนน
ให้กว้างขึ้นเป็น ๗ เมตร ความยาวที่ระบุไว้ ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร แต่จริงๆความยาว หรือ
ขนาด ประเด็นนี้สภาฯอาจจะยังไม่ต้องพิจารณาก็ได้ เพราะว่าผู้ที่จะพิจารณาประเด็นนี้คือป่า
ไม้ ว่าจะให้ขยายเพิ่มหรือไม่ สภาฯมีหน้าที่พิจารณาว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่หากจะมีการขอ
ใช้หรือก่อสร้างถนนโดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร 

ประธานสภาฯ ปรึกษาหารือก่อนที่จะมีการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ สาระส าคัญเกี่ยวกับ 
ตั้งแต่เริ่มแรกการตั้งวัด คือการขอตั้งวัดของพระอาจารย์ ได้ออกมาประชาคมทั้งสองหมู่บ้าน 
คือบ้านนากับแก้และบ้านดงน้อย ขอตั ้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายของศาสนา              
ได ้อน ุญาตให ้ตั ้งว ัด ในส ่วนตรงนั ้นก ็เป ็นว ัดมาก ่อนแล้ว เป ็นที ่พ ักสงฆ ์ ตั ้งแต ่สมัยปู ่ย ่า                  
เป็นวัดถ้าพระ หน้าผาจะมีพระ คนโบราณจะปั้นไว้ ซึ่งทุกๆปีนั้น ชาวต าบลดงมะไฟ ห้วยยาง
และนาตาลจะไปสรงน้ าพระเพื ่อขอน้ า ขอฝน ตามความเชื ่อ ต่อมาพระอาจารย์ปกรณ์               
ได้มาปฏิบัติธรรมจึงอยากตั้งเป็นวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยความเห็นชอบจากประชาคม
บ้านนากับแก้และบ้านดงน้อยเพราะอยู่ในเขตพื้นที่ หลังจากนั้นได้มีการสร้างโบสถ์ สร้างศาลา 
เกี่ยวกับเรื่องถนน ไม่ได้คิดว่าท่านจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงธุรกิจท่องเที่ยว ฉะนั้น            
ในเรื ่องของถนนขึ้นวัดนั ้น งบประมาณต่างๆ มืดมน หลังจากผ่านพ้นการปกครองระบอบ            
ทหารแล้ว การขออนุญาตต่างๆเกิดขึ้น ขณะนี้ก าลังพยายามท าให้ทุกอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมา               
ก็ไม่ได้ค านึงถึงผลที่จะตามมา เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นก็พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ 
ธรรมะด้วย ถนนหนทางเป็นประโยชน์ต่อประชาชน การหารายได้ม ีมาก จากที ่ประธาน              
ออกส ารวจหาข้อมูลผู้ประกอบการเป็นคนในพื้นที่จริงหรือไม่ กี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ชัดเจนว่า
แหล่งท่องเที่ยวนี ้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ เพียงไร ส่วนมากเป็นคนในพื้นที่ต่างๆ        
ที่มาเช่าที ่ดิน ท าการขายสินค้า ของขวัญ ของช าร่วย ของฝาก จากการท่องเที่ยว เยอะกว่า           
คนในพื้นที่ พอสมควร หลายสิ่งหลายอย่างที่ประกอบกันมา การก าหนดเขตถนนยังไม่ถูกต้อง 
ฉะนั้นตอนนี้ ก าลังขวนขวายท าให้ถูกต้อง การขอใช้พื้นที่จากป่าไม้ ทางวัดไม่ใช่หน่วยงานรัฐ     
ไม่สามารถขอได้ตามที่น าเสนอ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่จะขอได้ การขอให้ทางสภาฯ
ให้ความเห็นชอบ ในวันนี ้ มีรายละเอียดว่าท่านขอใช้ถนนเส้นนี ้ต ้องบอกขอบเขตขนาด              
กว้าง ยาว จะได้น ามาพิจารณาด้วย 

นายทวีศักดิ์ ค าคูณเมือง นิติกร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในเบื้องต้น 
ทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แจ้งมาประมาณความกว้าง ๗ เมตรเศษ ความยาว 
ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร เนื่องจากถนนอยู่ในเขตป่าไม้ จึงไม่สามารถก าหนดขนาดที่ชัดเจนได้                   
เพราะมีขั ้นตอนหลังจากที ่สภาฯให้ความเห็นชอบ สมมติ ถ้าสภาฯเห็นชอบให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครเป็นผู ้ยื ่นขอกับกรมป่าไม้ จากนั ้นกรมป่าไม้ร่วมกับอบต . 
ออกมาส ารวจว่าจะอนุญาตให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครใช้พ้ืนที่ป่าสงวนได้มาก
น้อยเพียงใด เพราะช่วงแรกของการก่อสร้างทางทหารก็ไม่ได้ยื ่นขอจากกรมป่าไม้ ได้สร้าง            
ไปก่อน ระยะทางที่แน่นอนของกรมป่าไม้และทหารไม่ตรงกัน ต้องมีการวัดอีกรอบหลังจากที่มี
การยื่นขอ ในการยื่นขอต้องแนบเอกสาร EIA คือเอกสารประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หากขยายจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงใด ป่าไม้จะพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  
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ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถเพ่ิมเติมได้ครับ 
นายศุภกิจ  วงคเ์ตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

แต่ก่อนพ้ืนที่ ๑๕ ไร่จึงตั้งเป็นวัดได้อยากให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของวัด ทางส านักพุทธ                 
ก็เหมือนกัน จากที่รับฟังต้องการผ่านสภาฯเห็นชอบ งบประมาณก็ไม่ใช่งบประมาณของเรา 
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ฝากให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ การด าเนินการถูกต้องเป็นการขอของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องคัดค้าน  
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถเพ่ิมเติมได้ครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๒  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๖ เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ข้อ ๕.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ     
ได้น าเรียนชี้แจงครับ 

น.ส.จิตติมา  วิโย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ        
การโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาฯ                     
มีอยู่สองรายการด้วยกัน ตามเอกสารค่ะ รายการที ่หนึ ่ง เรื ่องการโอนเงินงบประมาณ 
งบประมาณที ่ขอโอนครั ้งนี ้คือ โอนตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการด้านบริการชุมชน              
และสังคม แผนงานการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปกับการศึกษาฯ หมวดครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบที่สองจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ เครื่อง เหตุผลที่ขออนุมัติสภาฯจัดซื้อครั้งนี้
เนื่องจากกองการศึกษาฯมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ๒ เครื่อง เก่าแล้ว อีกเครื่องจัดซื้อ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ  

ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
น.ส.จิตติมา  วิโย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  

ข้อ ๕.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาฯ ข้อความเดิม            
ตรงนี้ เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการพัดลมโคจร จ านวน ๔ ตัว ค าชี ้แจงหน้า ๔๓               
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรขนาด ๑๘ นิ ้ว รวมค่าติดตั้งส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ จ านวน ๔ ตัว ตัวละ ๑ ,๙๕๐ บาท จ านวน ๗ ,๘๐๐ บาท และค่าติดตั ้ง
จ านวน ๑ , ๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙ ,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ้ ๑ .พัดลมโคจร
ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว เป็นข้อความเดิม จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตรงคุณลักษณะ
เป็นขนาดพัดลมโคจร ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว ตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่รายการไม่ตรงกัน            
จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันค่ะ 
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ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนค าชี้แจงของพัดลมโคจรจาก ๑๖ นิ้วเป็น ๑๘ นิ้ว งบประมาณเท่าเดิม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ   ๕.๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็น 
                    รายการใหม่ กองคลัง ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

รายละเอียดข้อ ๕.๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอให้กองคลังได้น าเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ 

น.ส.เยาวลักษณ์  บุตรมหา ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  
กองคลังขอโอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสองรายการคือ ครุภัณฑ์ส านักงาน
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนของครุภัณฑ์ส านักงานเป็นตู้เหล็ก แบบสองบานทึบ จ านวน             
๔ หลัง เนื่องจากเอกสารกองคลังเยอะมากและกองคลังเป็นกระบวนการสุดท้ายในการจัดเก็บ
เอกสาร ประกอบฎีกาต่างๆ ท าให้ฎีกาแต่ละปีเก็บได้ประมาณสองสามตู้ ปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มภาษี
ตัวใหม่ เอกสารปริ้นมาเก็บมีมากขึ้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณ หลังละ ๕,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 
ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลเป็นเครื่องพีซีนั่งประจ า
กับตัวเครื่อง ราคาตามกระทรวงไอซีที ๓๐,๐๐๐ บาท สเปคตามเอกสารที่แจกให้ ต่อมา              
เครื่องปริ้นใช้แบบฉีดหมึก ราคาตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท  สเปคตามไอซีที สุดท้ายเป็นเครื่องส ารองไฟ 
เนื่องจากไฟตกบ่อยจึงจ าเป็นต้องส ารองข้อมูลไว้ก่อน ข้อมูลจะได้ไม่เสียหาย สเปคตามไอซีที 
ราคา ๒,๕๐๐ บาท ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและ

สมาช ิกผู ้ทรงเกียรติท ุกท่านครับ สืบเนื่องจากพนักงานส่วนต าบลจ านวน ๔ ท่านจะไป                   
รับต าแหน่งที่ใหม่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาฯเกี่ยวกับ                  
การจัดผูกแขนให้กับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือหาข้อสรุปก าหนดวัน เวลา ที่ชัดเจนครับ 

ประธานสภาฯ เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจแก่พนักงานส่วนต าบลทั้ง ๔ ท่าน เห็นสมควรจัดผูกแขนครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

เห็นว่าควรเป็นวันที่ ๑๘ มิถุนายน ครับ 
ประธานสภาฯ วันที่ ๑๘ มิถุนายน จะมีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ คงต้องเป็นวันอ่ืนครับ 
น.ส.บุญเลิศ  วงค์บาตร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านค่ะ มีเรื่องด่วนชาวบ้านร้องเรียนด้วยวาจา ว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมาก เกิดปัญหาเรื่อง      
ท่อน้ าอุดตัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้กองช่างออกส ารวจเพ่ือหาทางแก้ไข ตรงหน้าบ้านนายชม       
ลีอวนพิมพ์ ไปถึงร้านค้าของนางสาวอ านวยพร  อ่อนจงไกร ขอบคุณค่ะ 
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นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ เห็นควรเป็นวันที่ ๑๙ มิถุนายน ครับ 

ประธานสภาฯ สรุปเป็นวันที่ ๑๗ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ 
ประธานสภาฯ ต่อมาเป็นเรื่องของคุณบุญเลิศ ไม่ทราบว่าเป็นท่อข้ามถนนหลวงหรือเปล่า ขอทราบ

รายละเอียดครับ 
น.ส.บุญเลิศ  วงคบ์าตร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  
   ตรงหน้าบ้านนางอ าพร เป็นท่อ มีท่อลอดข้ามถนน ไปถึงหน้าบ้านของนางภาวดี  วงศ์บาตร จะเป็น 
   รางระบายน้ า คือช่วงระยะต่อกันในช่วงนั้น ท าให้น้ าไม่ไหลเกิดท่วมขัง  
ประธานสภาฯ อาจมีสิ ่งอุดตันท าให้น้ าท่วมขัง รางระบายน้ าของบ้านนากับแก้ บางครั้งช่างไม่เก็บแบบ            

เทพื้น ไม่เก็บไม้ เหล็กออก ต่อมาเกิดการทรุดตัวท าให้เกิดขวางทางน้ า มีเศษวัสดุติดค้าง
ท าให้ไหลไม่สะดวก จุดนี้เป็นบริเวณทางข้ามถนน ขอฝากทางกองช่างช่วยไปดูให้ ด้วยครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ผมมีปัญหาเช่นเดียวกัน คือ ถนนตรงโรงสีนายสายทอง บ้านโนนสมบูรณ์ ไม่มีร่องน้ า         
   ช่วงหน้าฝนน้ ากัดเซาะท าให้ถนนคอนกรีตเกิดความเสียหายอยากให้นายช่างออกส ารวจ  
   ด้วยหากปล่อยไว้นานผู้สัญจรผ่านไปผ่านมาอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับ ประเด็นที่สอง                
   ถนนแอสฟัลติกสายโรงน้ าจากแท่งประปาไปโรงน้ าของนายหนูจันทร์ จูมศรีสิงห์  ช ารุด 
   เสียหายมาก  ก็อยากให้มีการซ่อมแซม ขอบคุณครับ           
ประธานสภาฯ คงไม่เกินความสามารถของทางกองช่างนะครับ ขอฝากให้ช่วยออกส ารวจทั้งสามจุดด้วยครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   เรื่องที่สาม หนังสือที่จัดส่งให้สมาชิก บันทึกการประชุม ขอแนะน าให้จัดท าเป็นรูปเล่ม            
   ขอฝากด้วยครับ 
ประธานสภาฯ บันทึกการประชุม ที่ผ่านมาไม่ได้ท าเป็นรูปเล่มเนื่องจากใช้งบประมาณมาก ขอฝากให้ท า  
   เรียบร้อยกว่านี้หน่อยครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
   ทุกท่านครับ ช่วงหน้าฝน เส้นทางระหว่างบ้านดงขวาง ดงมะไฟมีการก่อสร้างของทาง  
   หน่วยงานราชการ ซึ่งจะเอาดินออกแล้วเอาดินลูกรังมาเพิ่ม ระหว่างสองข้างทางหาก            
   เอาดิน หินออกแล้ว ก็ยังไม่เสร็จในช่วงนี้  เกรงว่าผู้สัญจรไปมาจะไม่ปลอดภัย ขอฝาก  
   สมาชิกได้แจ้งให้ประชาชนว่าหากต้องเดินทางระหว่างบ้านดงขวาง ดงมะไฟ ขอให้เพ่ิม  
   ความระมัดระวังด้วย ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ ท่านวิชัยและท่านบุญธาตุที ่ได้น าเสนอปัญหา ถนนหนทางเป็นเรื ่องส าคัญ 

เนื ่องจากต้องสัญจรไปมา หากน้ ากัดเซาะเป็นโพลงลึกเข้าไปแล้วฐานที่อยู ่ข้างบนไม่ว่า            
จะเป็นแอสฟัลติกหรือคอนกรีต อาจเกิดการทรุดตัว ท าให้ไม่ปลอดภัย ขอฝากทุกท่าน        
บ้านดงขวางช่วงนี้มีการก่อสร้าง ขยายเขตถนน ฝากให้แจ้งผู ้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์           
ให้ประชาชนทราบด้วยครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและ 
   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับปัญหาที่ทุกท่านได้เสนอมาจะให้กองช่างที่รับผิดชอบ 
   งานโครงสร้างพ้ืนฐานได้ออกส ารวจ ตรวจสอบและจะรีบแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีครับ  
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕ 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 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
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