
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ / ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ประกาศอ าเภอเมืองสกลนคร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๔ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                    

ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เพ่ื อขอความ เห็ น ชอบ จากสภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลด งมะไฟ  ใน การขอ ใช้                             

พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ บ้านดงขวางในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

รวมทั้งหารือข้อราชการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนครพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือประโยชน์             

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 

จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบ                

โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอ าเภอเมือง

สกลนคร กระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ การประชุมวันนี้              

ก็เป็นเรื่องเร่งด่วน จ าเป็นต่อการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร          

และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔                

ผู้ ม าประชุ ม  ๑๙  คน ส าหรับผู้ ที่ ไม่ มาประชุ ม  ๒  คนคือ  นายทวม ลี ทนทา ลาป่ วย                       

และนายประกาศ ผาลือค า ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม ่

เป็นเชื้อกลายพันธุ์มาจากประเทศอังกฤษ ไม่แสดงอาการกว่าจะแสดงอาการประมาณ ๒๐ วัน 

ส าหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานต้องเพ่ิมความระมัดระวังมากข้ึน อาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อ 

คือ อาการตาแดง น้ ามูกไหล ล าคออักเสบ ซึ่งตามข่าวในพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ กระผมขอแจ้ง                

ให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีผ่านมา การประกาศห้าม 

จัดงานสงกรานต์ ที่บ้านนากับแก้เกิดปัญหา สร้างความเดือดร้อน สืบเนื่องจากว่าไม่ได้รับอนุญาต 
ไม่ได้ขออนุญาตใช้เสียงเพ่ือจัดงานในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากประชาชนต้องการ                

แห่พระสรงน้ า ซ่ึงท ามาเป็นประจ าทุกปี โดยน าพระพุทธรูปแห่รอบหมู่บ้าน เพ่ือให้อุบาสก  



๒ 

 

อุบาสิกา ได้สรงน้ าพระตามประเพณี บังเอิญว่ามีคนในหมู่บ้านไปติดต่อรถแห่ มีบุคคลถ่ายรูป                           

ถ่ายคลิปเสียงออกสื่อออนไลน์ จึงเกิดมีปัญหาถึงส่วนกลาง ทางจังหวัดได้มีการสอบสวน                     

เพ่ือหาผู้กระท าผิด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ปัจจุบันนี้ ได้ด าเนินการกับเรื่องนี้                    

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอฝากทุกท่านเป็นบทเรียน ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของทางราชการโดยเคร่งครัด  

ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมเพ่ิมขึ้นทุกวัน การติดตามข่าวสารก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณให้มาก  

ส าหรับการประชุม ในวันนี้ไม่เกิน ๕๐ คน ครับ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 

๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

เกี่ ยวกับรายงานการประชุม  หน้ า ๙  ในส่วนที่ ผมได้ พูด ขอแก้ ไขจากส ำหรับเหตุผล                         

และควำมจ ำเป็น ข้อ ๑.เพ่ือให้ประชำชนในเขตเทศบำลได้ใช้ถนนในกำรสัญจรไป มำได้อย่ำงสะดวก 
เปลี่ยนเป็นส ำหรับเหตุผลและควำมจ ำเป็น ข้อ ๑.เพ่ือให้ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           

ดงมะไฟ ได้ใช้ถนนในกำรสัญจรไป มำได้อย่ำงสะดวกครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ                 

ตามรายงานการประชุมหน้า ๑๐ ส่วนที่ผมได้อภิปรายเพ่ือให้สมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากวันนั้น           

ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิดด้วย จึงขอเพ่ิมเติมดังนี้ การลงทะเบียนต่างๆ รวมถึงสถานการณ์            

โควิด ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม ไม่มี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง   

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 



๓ 

 

ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   

ประธานสภาฯ ๕.๑  การส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญบริหารครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   ขออนุญาตน าเรียน เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ ๕.๑  การส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล 
   เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยได้รับหนังสือ 
   จากส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี ต าบลหนองนาค า จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 
   ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหา            
   การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามท่ีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี  
   ได้เจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมทั้งท าการติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า และก่อสร้างระบบประปาบาดาล  
   ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน ๓ บ่อ                  
   เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเพ่ือการบริหารจัดการเป็นไป                         
   อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ขอส่งมอบบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๓ บ่อ เครื่องสูบน้ า 
   บาดาลแบบจุ่มใต้น้ าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด ๑ แรงม้า จ านวน ๓ ชุด หอถังเหล็กทรงลูกบอล  
   ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๓ หอถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน ๓ ถัง และแนวท่อ 
   ระบบประปา ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ให้กับ ๑. บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ต าบลดงมะไฟ  
   อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามเอกสารที่แจกให้กับทางสมาชิกสภาฯ รายชื่อสถานที่ 
   ส่งมอบ แนบท้ายบันทึกการส่งมอบเลขท่ี ๖๔/๒๕๖๔ สทบ.เขต ๑๐ อุดรธานี บ้านโพนก้างปลา  
   หมู่ที่ ๒ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พิกัดที่ ๔๘Q ตะวันออก  
   ๔๐๓๒๓๕ เหนือ ๑๘๘๘๒๕๒ รายการพัสดุและอุปกรณ์ประกอบด้วย บ่อน้ าบาดาลพร้อมเครื่องสูบฯ  
   บ่อน้ าบาดาลหมายเลข ๕๙๑๐C๐๓๖ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึกพัฒนา ๑๐๔ เมตร  
   ปริมาณน้ า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ระดับน้ าปกติ ๑๐ เมตร จ านวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ า 
   บาดาลแบบจุ่มใต้น้ าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด ๑ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๓๐,๘๑๐ บาท   
   ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย หอถังเหล็กทรงลูกบอล  
   ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑ หอถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน ๑ ถัง แนวท่อ 
   ระบบประปา จ านวน ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๕๕,๒๓๘.๑๐ บาท 
   ๒. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามแนบท้าย 
   บันทึกการส่งมอบเลขท่ี ๑๑๑/๒๕๖๔ สทบ.เขต ๑๐ อุดรธานี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ต าบล            
   ดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พิกัดที่ ๔๘Q ตะวันออก ๔๐๖๒๔๑ เหนือ  



๔ 

 

   ๑๘๘๑๔๓๒ รายการพัสดุและอุปกรณ์ประกอบด้วย บ่อน้ าบาดาลพร้อมเครื่องสูบฯ บ่อน้ า 
   บาดาลหมายเลข ๕๙๑๐C๐๓๒ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึกพัฒนา ๘๖ เมตร ปริมาณน้ า            
   ๔ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ระดับน้ าปกติ ๘ เมตร จ านวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ าบาดาลแบบจุ่มใต้น้ า 
   พร้อมตู้ควบคุม ขนาด ๑ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๓๐,๘๑๐ บาท  ก่อสร้างระบบ 
   ประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย หอถังเหล็กทรงลูกบอล ขนาดความจุ        
   ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑ หอถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน ๑ ถัง แนวท่อระบบประปา  
   จ านวน ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๕๕,๒๓๘.๑๐ บาท 
   ๓. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามแนบท้าย 
   บันทึกการส่งมอบเลขท่ี ๑๑๒/๒๕๖๔ สทบ.เขต ๑๐ อุดรธานี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ต าบล              
   ดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พิกัดที่ ๔๘Q ตะวันออก ๔๐๖๘๑๗ เหนือ  
   ๑๘๘๐๘๓๗ รายการพัสดุและอุปกรณ์ประกอบด้วย บ่อน้ าบาดาลพร้อมเครื่องสูบฯ บ่อน้ า 
   บาดาลหมายเลข ๕๙๑๐C๐๓๓ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึกพัฒนา ๖๒ เมตร ปริมาณน้ า  
   ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ระดับน้ าปกติ ๑๐ เมตร จ านวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ าบาดาลแบบจุ่ม      
   ใต้น้ าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด ๑ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๓๐,๘๑๐ บาท  ก่อสร้าง 
   ระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย หอถังเหล็กทรงลูกบอล ขนาด 
   ความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑ หอถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน ๑ ถัง แนวท่อระบบ 
   ประปา จ านวน ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๕๕,๒๓๘.๑๐ บาท ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ        
   เพ่ือขอความเห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สินของส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี      
   ขอมติสภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป ครับ 
ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่ 
   ต าบลดงมะไฟ ซึ่งเป็นงบประมาณของส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี เป็นเจ้าของ 
   โครงการ มีจ านวน ๓ บ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน ที่ทางบริหารได้น าเสนอ 
   ต่อที่ประชุมสภาฯ บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ๒. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่  
   ๑๒ หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยงานต้องการที่จะส่งมอบโครงการดังกล่าว  
   ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟรับมาดูแลรักษา ต่อไป หากสภาฯให้ความเห็นชอบ                
   ก็น่าจะตั้งงบประมาณไว้ เพ่ือการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ในอนาคต ต่อไป ในเรื่องดังกล่าวนี้  
   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาฯก่อน สมาชิกสภาฯ  
   ท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอเชิญอภิปรายครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าการขุด เจาะ ความลึก แต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากัน แต่ราคาเท่ากัน                  
   บ้านโพนก้างปลา ความลึก ๑๐๔ เมตร ปริมาณน้ า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ราคา ๑๓๐,๘๑๐ บาท   
   เปรียบเทียบกับบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ความลึก ๘๖ เมตร ปริมาณน้ า ๔ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
   แต่ราคาเท่ากัน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบ ขออนุญาตเรียนถามครับ  
ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านได้ตั้งข้อสังเกต ในระดับน้ าระหว่าง ๘ – ๑๐ เมตร ซึ่งสามารถสูบน้ าได้ประมาณ ๑๒ 



๕ 

 

   ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สามารถบริการให้ประชาชนได้เต็มที่ ขอเชิญบริหารได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
   สภาฯ ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   ขออนุญาตให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้เรียนชี้แจงในเบื้องต้นครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ                
   ขออนุญาตชี้แจงหลักการ การค านวณราคาของหน่วยงานราชการ ส าหรับความลึกของระบบ 
   น้ าประปาจะคิดเป็นราคาจ้างเหมา ตามเอกสารที่ทางส านักทรัพยากรน้ าบาดาลมอบมา จะคิดใน 
   ราคาจ้างเหมารวม โดยจะคิดราคาอยู่ที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ก็จะเป็นราคาติดตั้ง หรือจนกว่า        
   จะมีน้ าเพียงพอต่อการผลิตประปาหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นแต่ละบ่อจะไม่เท่ากัน ขออนุญาต               
   น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯเพียงเท่านี้ครับ 
ประธานสภาฯ เป็นราคาจ้างเหมา ส่วนความลึก ตื้น ก็อยู่ที่ปริมาณน้ าใต้ดิน ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้   
   ขอเชิญสอบถาม ก่อนที่จะมีการลงมติครับ  
ที่ประชุม ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๒  การยกสาธารณูปโภคหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ ขอเชิญบริหารครับ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   ข้อ ๕.๒ การยกสาธารณูปโภคหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ ของบริษัทไม้ใหญ่ ซึ่งได ้
   ด าเนินการยกทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทไม้ใหญ่ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟในการ 
   ดูแลรักษา ซึ่งผมในฐานะรักษาการนายกได้แจ้งให้ทางกองช่างและนิติกรออกส ารวจ ก่อนที่จะ 
   ด าเนินการรับมอบทรัพย์สินว่ามีสภาพ รายละเอียดเป็นอย่างไร จะให้ทางนิติกรได้น าเรียน 
   รายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ให้สมาชิกสภาฯ รับทราบ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา                
   ก่อนที่จะมีมติรับโอนหรือไม่รับโอน ในโอกาสต่อไป ขอเชิญนิติกรและผู้อ านวยการกองช่าง                 
   ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ       
นายณัฐ  สุขล้ าคณา นิติกรปฏิบัติการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครบั ตามท่ี             
   ได้รับแจ้งจากท่านปลัดและผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของงานนิติการได้ทบทวนในเรื่อง             
   ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณประโยชน์ กรณีของบ้านจัดสรร ซึ่งมีความ 
   พิเศษต่างไปจากการโอนธรรมดา มีการแสดงเจตนาอุทิศท่ี ที่เป็นภาระจ ายอม จะมีข้อตกลง 
   ระหว่างผู้จัดสรรที่ดินของบริษัทไม้ใหญ่กับลูกบ้านตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 
   ๒๕๔๓ ระบุว่า ผู้จัดสรรหลังจากขายได้ ต้องก่อตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน และ 
   ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จะท าให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย                     
   การบริการดูแลไม่ให้ต่ ากว่าเงื่อนไขที่ก าหนดตั้งแต่ซื้อจนถึงปัจจุบันและไม่ให้น้อยลงไปด้วย             
    กรณีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีท่ีบังคับใช้กฎหมายต่างๆ หากเกิดแหล่งก าเนิดมลพิษ                 



๖ 

 

   ของหมู่บ้านหรือเกิดปัญหาในชุมชน โดยเฉพาะน้ าเสีย จ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง             
   ทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถจะท าค าสั่งหรือหนังสือให้นิติบุคคล 
   ด าเนินการแก้ไข โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐ หากมีความจ าเป็นเกินศักยภาพ เราสามารถ 
   ร่วมด าเนินการแก้ไขได้ แต่ปรากฏว่า ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน                
   ถ้าทางบริษัทเจ้าของโครงการไม่ประสงค์จะดูแลลูกบ้าน อาจจะโอนให้ท้องถิ่น เพ่ือบริหารจัดการ  
   แต่ต้องติดภาระจ ายอมนี้ เพราะเป็นกรณีพิเศษ ต้องศึกษาว่าเงื่อนไขที่บริษัทตกลงกับลูกบ้าน           
   ไว้ต้องไม่ต่ าไปกว่านั้น กรณีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญก็ต้องใช้งบประมาณของทางราชการไปแก้ไข  
   กรณีมีเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษ ต้องมีการตรวจเกี่ยวกับอนามัยและสิ่งแวดล้อม ค่าตรวจ ๒,๕๐๐  
   บาท เราจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับน้ า ซึ่งไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้                 
   ในเบื้องต้นจากที่ปรึกษากับผู้อ านวยการกองช่างในเรื่องระบบสาธารณูปโภค ถนน รั้ว ระบบ 
   บ าบัดน้ าเสีย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีสภาพพร้อมใช้งาน สิ่งที่จะต้องน าเรียนทางสมาชิกสภาฯ  
   คือการรับโอนนี้ ติดภาระผูกพันมากน้อยแค่ไหน เงื่อนไขที่บริษัทท าข้อตกลงกับลูกบ้านไว้อย่างไร  
   การก่อให้เกิดมลพิษ มีค าสั่งปกครองที่ให้ทางบริษัทด าเนินการแก้ไขอย่างไร ถ้ามีการแก้ไข              
   แล้วเป็นผลดี เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ โดยเฉพาะในเรื่องของ หากบริษัทไม่สามารถ             
   ตั้งเป็นนิติบุคคลได้ เนื่องจาก ความเห็นของลูกบ้าน ๑๐ หลังคาเรือน ประสงค์ที่จะโอนให้ท้องถิ่น 
   ดูแล ส่วนนี้มีแผนในการแก้ไข มีการขออนุมัติแผนของนิติบุคคลของหมู่บ้านไปยังคณะกรรมการ 
   จัดสรรที่ดิน อย่างไร อยากดูข้อมูลนี้จากบริษัทด้วย การรับโอนทรัพย์สินเป็นสาธารณประโยชน์  
   พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๘ ทางบริษัทท าหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ กฎหมายที่ ๓  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๙  
   กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีเง่ือนไข มีภาระติดพัน             
   จะรับได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายที่ ๔  
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ ให้ใช้ 
   ระเบียบที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์       
   จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓ กรณีการรับโอนทรัพย์สินจะต้องตรวจสอบ 
   สภาพทรัพย์สิน การใช้งาน การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา ขีดความสามารถขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น ว่าเน้นมาตรฐานในการบริหารจัดการ มีความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ  
   สถานที่ ต้องประกอบการพิจารณาต่อไป ว่าสมควรที่จะรับโอนแบบไม่มีเงื่อนไขหรือสมควรที่จะ 
   ชะลอการรับโอนในระหว่างการศึกษาเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคต่อ 
   จากบริษัทไม้ใหญ่จัดสรรที่ดิน เพ่ือแจ้งให้บริษัทไม้ใหญ่ทราบต่อไป ครับ 
ประธานสภาฯ เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ตามท่ีรับฟังทางนิติกร อธิบาย เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมว่าเรายังขาด 
   รายละเอียดว่า พ้ืนที่จัดสรรนี้จะโอนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มาให้เราเป็นผู้ดูแล  
   หลังจากท่ีเรารับโอน ซึ่งทางบริษัทได้ให้งบประมาณมาดูแลเฉพาะครั้งแรก ๑๙๒,๑๘๓ บาท              
   ในอนาคตเราก็จะต้องจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดูแล ขอทราบที่ตั้งของหมู่บ้านนี้อยู่ตรงจุดไหน                 
   มีจ านวนครัวเรือนเท่าไร ครับ 



๗ 

 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ              
   ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากที่ร่วมกับนิติกรในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือน าข้อมูล 
   ต่างๆ มาเสนอให้ทางสภาฯ ซ่ึงเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับโอนหรือไม่นั้น ประสงค์จะมอบ 
   สาธารณูปโภคของโครงการไม้ใหญ่ เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ชื่อว่า ไม้ใหญ่ เออร์เบินไลฟ์  
   โครงการ ๑ โดยมีบริษัทไม้ใหญ่ เรียลเอสเตท จ ากัด เป็นเจ้าของโครงการ ในหมู่บ้านมีจ านวน  
   ๒๘ หลัง สาธารณูปโภคท่ีจะส่งมอบให้ คือ ถนนสาธารณะ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
   กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดี การก่อสร้างเป็นไปตามหลัก 
   วิชาการช่าง ๒.รั้วโครงการ เป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงขนาด ๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ผนังทึบ  
   มีสภาพแข็งแรง มั่นคง ใช้งานได้ดีเป็นปรกติ การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการช่าง มีผู้ควบคุมงาน  
   มีวิศวกรโครงการเป็นผู้ก ากับดูแล ๓.บ่อพักและท่อระบายน้ า ท่อระบายน้ าแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง  
   ช่วงแรกเป็นท่อขนาด ๖๐ x ๑ เมตร จ านวน ๒๘ ท่อน ช่วงที่ สองเป็นท่อระบายน้ าขนาด ๔๐x  
   ๑ เมตร จ านวน ๒๓๘ ท่อน สองข้างทาง บ่อพักขนาด ๔x๔๐ จ านวน ๔๗ บ่อ สภาพใช้งานได้ดี  
   มีความม่ันคง แข็งแรง การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการช่าง รายการสาธารณูปโภคท่ีจะยกให้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟนั้น กองช่างได้ตรวจสอบสภาพแล้ว ปรากฏว่ามีความม่ันคง 
   แข็งแรง มีความปลอดภัย มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการช่าง 
   และมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน ถูกต้อง มีการยื่นแบบแปลนให้กองช่างตั้งแต่เริ่มโครงการ                
   ขอน าเรียนเพื่อให้ทางสมาชิกสภาฯใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ขอเสนอว่า ถ้าให้พิจารณา 
   ในเรื่องของเงื่อนไขที่เราจะต้องรับมา แล้วมีภาระผูกพันอะไร ที่อบต.จะต้องไปด าเนินการต่อกับ 
   โครงการ ซึ่งสัญญาระหว่างเจ้าบ้านกับเจ้าของโครงการ ทางหน่วยตรวจสอบลงพ้ืนที่ไปไม่เห็น 
   สัญญา เพียงสอบถามว่าท าไมจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่ได้ ก็ให้ความเห็นว่าต้องการอยู่ร่วมกับ 
   หน่วยงานราชการ ต้องการยกให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ดูแล ส่วนภาระผูกพันที่จะตามมา เช่น  
   ในเรื่องสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมต่างๆ  ขยะ มลพิษ น้ าเสีย เหล่านี้ จะเป็นภาระผูกพัน อบต.            
   อีกอย่าง การที่เรารับมา เราได้ใช้ประโยชน์จากโครงการหรือไม่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์หรือไม่  
   ฝากให้ทุกท่านได้ค านึงถึงด้วย ในเรื่องการพิจารณาการใช้งบประมาณที่เราต้องจัดสรรลงไปดูแล 
   ในส่วนนี้ด้วย ทางกองช่างพยายามรวบรวมข้อมูลกับนิติกรข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ 
   ประชุมสภาฯ เพื่อร่วมกันพิจารณา มีค าถามว่า หมู่บ้านอ่ืนแตกต่างจากหมู่บ้านนี้อย่างไร ท่านจะ 
   เห็นว่าในเขตต าบลดงมะไฟเรา มีหมู่บ้านเกิดข้ึนหลายแห่ง ขอเรียนว่า หมู่บ้านไม้ใหญ่ โครงการ  
   ๑ เป็นของเอกชน สภาพถนนไม่ได้แบ่งแยกเป็นสาธารณประโยชน์ โครงการอื่นจะแบ่งแยกเป็น 
   สาธารณประโยชน์ท าให้เราต้องดูแลโดยเป็นหน้าที่ของเรา แต่ไม้ใหญ่เป็นเอกชน ประสงค์จะมอบ 
   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟเป็นผู้ดูแล เพราะฉะนั้นความแตกต่างก็จะแตกต่างกันตรง 
   เอกชนกับสาธารณะ ขออนุญาตน าเรียนข้อมูลเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ตามข้อมูลที่รวบรวมมาจะพบว่า เขตพ้ืนที่เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ แต่คนอยู ่        
   ในเขตเทศบาลต าบลงิ้วด่อน จึงเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของความชัดเจน ในการด าเนินการ                  
   ขอปรึกษาหารือก่อนที่จะรับโอนหรือไม่ เนื่องจากต้องพิจารณาให้รอบคอบ ให้ทางสมาชิกสภาฯ 



๘ 

 

   ทุกท่านได้ร่วมอภิปรายครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

เกี่ยวกับโครงการนี้ ผมขอเรียนถามว่า โครงการนี้เป็นของเอกชน ตามที่ท่านได้แจ้งหนังสือ
ทรัพย์สินโอนสาธารณูปโภค ถนน รั้วโครงการ บ่อพัก ท่อระบายน้ า ที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หมู่บ้าน ๒๘ หลัง จะให้เรารับโอนมารับผิดชอบนั้น ถามว่าคนในพ้ืนที่นั้น สังกัดอยู่ดงมะไฟ
หรือไม่ หากมีบ้านเลขที่ สมควรขึ้นตรงต าบลดงมะไฟ เราก็สมควรรับโอนไว้ เพ่ือบริหารจัดการได้ ครับ 

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   ส าหรับเรื่องนี้ เราเป็นเขตชานเมือง ถ้าจะเข้ามาอยู่ก็ต้องโอนเข้ามาในพ้ืนที่เรา ตั้งแต่สมัยก่อน  
   พบว่าขออนุญาตไม่ได้ อนาคตบ้านจัดสรรต้องมีในพ้ืนที่เรา ต้องย้ายเข้ามาอยู่ ถ้าบุคคลไหน                 
   ที่จะซื้อบ้านจัดสรรต้องย้ายทะเบียนบ้านมาในเขตต าบลดงมะไฟครับ 
ประธานสภาฯ เป็นลักษณะบ้านฝาก กรณีโกลบอลเฮาส์ บริเวณพ้ืนที่เป็นเขตต าบลดงมะไฟ แต่บุคคลขึ้นตรงกับ 
   เทศบาลต าบลงิ้วด่อน คงต้องตรวจสอบก่อน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกของต าบลดงมะไฟ  
   จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ก่อนลงมติ ครบั 
นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
   ทุกท่านครับ ตามท่ีเจ้าหน้าที่น าเรียนว่าเป็นภาวะจ ายอม แล้วเราต้องรับไว้หรือไม่รับก็ได้                    
   ยังขาดความเข้าใจในหลายๆอย่าง ก็อยากให้ชะลอก่อน อยากให้สภาฯรับไว้พิจารณาก่อน ครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

เรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน หากรับโอนมาแล้ว ก็เป็นภาระของเรา งบประมาณเรามีไม่มาก อยาก
ให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนรับโอนมา ครับ 

ประธานสภาฯ ตามรายการที่รับโอน ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค ถนน รั้วโครงการ บ่อพักและท่อระบายน้ า                
 ในส่วนอ่ืนๆ เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุข มลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งที่ ได้อ่านในเบื้องต้น 
นอกจากนี้ทางคณะกรรมการจัดสรรยังก าหนดให้ผู้จัดสรรมอบเงินอุดหนุนเพ่ือใช้บ ารุงรักษา
สาธารณูปโภค ส่วนกลางส าหรับวงเงินของโครงการมีมูลค่า เป็นจ านวนเงิน ๑๙๒,๑๘๓ บาท 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
หมู่บ้านไม้ใหญ่อยู่ในเขตบ้านนาแก ส่วนบ้านเลขที่จะขึ้นตรงต่อต าบลดงมะไฟเรา ปัญหา                
ที่จะตามมาคือเรื่องสาธารณูปโภค หากรับมอบมาแล้ว ไม่มีรถขยะก็จะเป็นปัญหาอีก ครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ               
ขออนุญาตชี้แจง ที่ตั้งโครงการอยู่ถนนเสรีไทย จากสี่แยกค าสะอาดลงมาถึงสี่แยกตะวันแดงเก่า  
ซึ่งมีสองหมู่บ้าน หมู่บ้านแรกได้ด าเนินการแล้ว ก็มีปัญหาพอสมควร ท่านสมาชิกสภาฯสอบถาม
ถึงเรื่องที่ แนวเขต เกี่ยวข้องตามที่ท่านประธานสภาฯได้น าเรียนไปในเรื่องของคุ้มเพชรเมืองทอง
ที่อยู่ติดกับโกลบอลเฮาส์ เดิมคุ้มนี้จะอยู่กับเทศบาลต าบลงิ้วด่อน  พ้ืนที่ตรงนี้เป็นสามแยกทอง
ไทยคอนกรีตถึงโกลบอลเฮาส์ กลายมาเป็นพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ซึ่งเดิม
เป็นของเทศบาลต าบลงิ้วด่อน มีการเปลี่ยนแปลงตอนที่ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลงิ้วด่อน คุ้ม



๙ 

 

เพชรเมืองทองกลายเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟเกิดปัญหาข้อพิพาทพอสมควร ได้
ข้อสรุป พ้ืนที่ตรงนี้ว่าให้ เป็นพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย แต่ปัญหาในเรื่องบ้านเลขที่ยังเป็นของงิ้วด่อน  ให้หมู่บ้านทั้ง ๑๕ หลังไป
เปลี่ยนเป็น บ้านนาแก หมู่ ๔ ก็ไม่ได้ติดตาม ได้ให้ทุกหลังคาเรือนไปเปลี่ยนเป็นบ้านนาแก หมู่ ๔ 
ขอเรียนให้ทุกท่านเข้าใจตรงกัน ฝากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณามีสองอย่าง คือเห็นชอบให้รับโอนหรือให้ชะลอไว้ก่อน  
เนื่องจากว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้ ชะลอเพ่ือศึกษาข้อมูลให้ละเอียดที่สุด ฝากให้บริหาร 
ด าเนินการหาข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯอีกครั้งครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรให้รับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคดังกล่าว กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑   เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

  งดออกเสียง    เสียง 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรให้ชะลอการรับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคดังกล่าว ไว้ก่อน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗   เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

  งดออกเสียง    เสียง 
ประธานสภาฯ มติที่ประชุมแห่งนี้เห็นว่าสมควรชะลอการรับโอนไว้ก่อน เพ่ือศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ก่อนครับ 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ผมมีเรื่องสอบถามบริหารผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ ในข้อบัญญัติ
ของปี ๒๕๖๔ หลายหมู่บ้านได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว แต่ก่อนถนน คสล. จะมีการน าดินลูกรังลง
บริเวณไหล่ถนนข้างละ ๕๐ เซนติเมตร ทุกวันนี้ถนนลูกรังยังมีไปลงบริเวณไหล่ถนนหรือไม่ ครับ 

ประธานสภาฯ เป็นข้อสงสัยว่าไหล่ทาง ๕๐ เซนติเมตร แต่ก่อนมีลูกรังไปลง ตอนนี้ไม่มี สังเกตว่ามีในโครงสร้างของ
ถนนคอนกรีตหรือไม่ ขอเชิญบริหารชี้แจงครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างน าเรียนชี้แจงครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ                
   ขออนุญาตตอบค าถามท่านสมาชิกสภาฯ การด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ นั้น 
   มีบางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่มีลูกรังไหล่ทาง คือตามสภาพพ้ืนที่ของ แต่ละหมู่บ้าน  
   โครงการที่ลงไปนั้น มีสภาพแคบ เนื่องจากเราต้องการให้ผิวจราจรกว้างที่สุด ถึงตัดรูปลักษณ์  



๑๐ 

 

   ไหล่ทางออก เหลือไว้เท่าท่ีลงได้ อาจจะไม่ถึง ๕๐ เซนติเมตร เหลือแค่ ๑๐ เซนติเมตร หรือ                
   จุดไหนลงไม่ได้ก็จะตัดออกตั้งแต่การค านวณราคากลางแล้วครับ  
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ หมู่บ้านของผมมีสองโครงการ คือ โครงการท าฝายที่รถ
สามารถวิ่งข้ามได้ และโครงการถนนคอนกรีต ขอสอบถามว่าโครงการจัดซื้อรถน้ าดับเพลิง
ด าเนินการไปถึงไหนครับ 

ประธานสภาฯ ในส่วนที่สมาชิกสภาฯ น าเรียนมาเกี่ยวกับงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ หากงบประมาณเข้ามาไตรมาส
แรกก็พิจารณาด าเนินการไปก่อน ขอเชิญบริหารตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องรถน้ าดับเพลิงครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขออนุญาตตอบสองประเด็นที่ทางสมาชิกสภาฯ สอบถามมา เรื่องแรกการด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ขอเรียนว่าทางกองช่างได้พิจารณาโครงการตามงบประมาณ            
ที่ได้รับจัดสรรอุดหนุนมาจากทางภาครัฐ เงินที่มาในแต่ละไตรมาสก็พิจารณาตามแผน จะท าให้
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน แต่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณในการจัดสรรมาชะงัก      
ในช่วงหนึ่ง โครงการที่เหลือจึงล่าช้าไป แต่ตอนนี้อยู่ระหว่าง ด าเนินการ คาดว่าน่าจะท าให้             
แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่หน้ าฝน ส่วนในเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า ผมในฐานะประธาน
คณะกรรมการพิจารณาการจัดหา ได้ด าเนินการในส่วนการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประกาศ
ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้ว มีการอุทธรณ์ของผู้ที่แพ้การประมูลงาน ทางเราได้ตอบไปแล้ว ตอนนี้                 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียกผู้ชนะมาท าสัญญา ซึ่งจะครบ ๗ วัน ในวันนี้ เป็นข่าวดีว่าพรุ่งนี้               
ผู้ชนะจะมาเซ็นสัญญา พอเซ็นสัญญาเสร็จจะนัด ๙๐ วัน ในการส่งมอบรถ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เรามีคณะกรรมการพิจารณารูปแบบของรถ ฉะนั้น รถต้องตรงตามสเป็คที่ทางคณะกรรมการ            
ได้ก าหนดขึ้น หลังจากท่ีบริษัทได้รับการประมูล ให้โอกาสผู้รับจ้างไดป้รับปรุง เปลี่ยนแปลง  
สภาพต่างๆ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ทางคณะกรรมการก าหนด ภายใน ๙๐ วัน 

นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
 ผมขอสอบถามโครงการตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ บ้านผมมีสามโครงการ โครงการที่ ๑ หินลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน ๔๐,๐๐๐ บาท โครงการเสียงตามสาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการอุดหนุน
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ๓๖๐,๐๐๐ บาท ขอฝากท่านประธานสภาฯไปยังบริหารว่าผมอยากได้           
โครงการหินลูกรังก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าฝน และโครงการเสียงตามสาย เนื่องจากช ารุดมาก ครับ                                                                                              

ประธานสภาฯ บ้านนาแก หมู่ ๔ ต้องการหินลูกรังและโครงการเสียงตามสาย ฝากบริหารได้พิจารณาครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ              

ขออนุญาตตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ในการด าเนินการตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ เป็นไป 
ตามงบประมาณ สะดุดไปพักหนึ่ง งบประมาณไตรมาสที่สองเพ่ิงเข้ามา ต้องจัดสรรให้เป็นสัดส่วน 
ของการใช้จ่ายเงิน หรือเรื่องอ่ืนๆ ด้วย ที่ไม่ใช่งบลงทุนอย่างเดียว งบประมาณท่ีเข้ามาก็จะได ้            
ครั้งละโครงการ หรือสองโครงการ ขอให้ทุกท่านใจเย็นนิดหนึ่ง แต่ก็มีเป้าหมายว่าจะด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝน ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้า ทางกองช่างได้ด าเนินการประสาน                 



๑๑ 

 

ทางไฟฟ้าและ ไปท า MOU แล้ว รอให้ทางไฟฟ้ามาส ารวจเรื่องค่าใช้จ่ายครับ 
นายถวิล  ค าชมภู  สมาชิกสภาฯ อบต . หมู่ที่  ๔  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ                        

ทุกท่านครับ เรื่องขยายเขตทางสะพานห้วยเดียกเข้าหมู่บ้าน ได้เคยพูดไปตั้งแต่นายกคนก่อน 
ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้า เพราะถนนแคบ รถสวนไป มา กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ ขอฝากประธานสภาฯ
ไปยังบริหารครับ   

ประธานสภาฯ ผมได้คุยกับทางกองช่างเกี่ยวกับการขยายเขตถนนสายหลักของต าบลดงมะไฟ ตั้งแต่ถนนเส้น
เรือนจ าไปจนถึงปากทางเข้า ออกถนนใหญ่บ้านโพนก้างปลา ซึ่งมีโครงการจะขยายอยู่แล้ว                
มีบรรจุในแผนครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ         
โครงการถนนตั้งแต่บ้านนาแกจนถึงบ้านดงมะไฟได้บรรจุในแผนของโครงการพัฒนาเมือง             
ขยายไหล่ทาง ตั้งแต่ของกรมโยธาธิการได้ด าเนินการส ารวจแล้ว แต่ยังไม่ทราบความเคลื่อนไหว 
รวมทั้งบึงผาแตกด้วย บึงผาแตกก็จะท าถนนรอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนจากนาแก           
ถึงเรือนจ าทาง ส.ส.ได้ประสานงานมา ให้ทางกองช่างด าเนินการจัดท าโครงการเข้าไปขอรับเงิน
อุดหนุนขยายไหล่ทาง และท าไฟฟ้าสาธารณะจนถึงเรือนจ า เป็นเงินประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐        
กว่าบาท ทางกองช่างได้ส่งไปเรียบร้อยแล้ว ตามที่ท่านประธานสภาฯได้น าเรียนสมาชิกสภาฯ         
ไปส่วนถนนหน้า อบต.จนถึงบ้านโพนก้างปลาพยายามที่จะผลักดันให้ได้โครงการมา ประมาณ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท อีกถนนเส้นหนึ่งจากโพนก้างปลาไปนากับแก้ ได้เสนอของบประมาณ           
ไปแล้ว รอลุ้น ครับ อยากจะท าถนนเส้นนาแกถึงนากับแก้เพ่ือให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์             
เชื่อมการท่องเที่ยว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแผนได้บรรจุไว้แล้วเกี่ยวกับถนนสายดังกล่าว หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะได้รับ
การพิจารณา และการหาความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพพอที่จะจัดสรร
งบประมาณ หลักหลายล้านเข้ามาด าเนินการ ทางปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก ได้ปรึกษาหารือมาโดย
ตลอดก็คอยผลักดันเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม  

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ขอฝากบริหารในเรื่องถนนสายบ้านดงขวางนากับแก้ ขอให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูการท านา 
ขอบคุณครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ         
ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดบึงผาแตก ขอฝากให้ท าแผงรั้วกั้นสะพาน                 
สองข้างเพ่ือเป็นแนวป้องกันคนพลัดตกขอบถนนครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ขอแจ้งนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่                      

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป การแต่งกายชุดสุภาพ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 



๑๒ 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ 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 



๑๓ 

 

       (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 

 

 

 


