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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณ ะนี้ ได้ เว ล าป ระชุ ม ส ภ าส มั ย ส ามั ญ  ส มั ย แ รก  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๔  ขอขอบ คุ ณ                  
หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ ส าหรับ           
ในวันนี้มีผู้มาประชุม ๒๐ คน ผู้ไม่มาประชุม คือ นางสุขใจ ละจันทร์ลี ลาป่วย ขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ   การเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ต่อมาก็เป็นการเลือกตั้ง

เทศบาล ซึ่งเปิดรับสมัครในวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔- ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่า                 
เราจะหมดวาระในสิ้นเดือนเมษายน จากนั้นก็น่าจะมีการเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคม                  
และมีการเลือกตั้งภายในเดือนมิถุนายน หรืออย่างช้าเดือนกรกฎาคม ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ ๒.๑ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน                
ต่อที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา ฯ ๒.๒ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน                
ต่อที่ประชุมครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
หน้าที่ ๙ ผมขอให้เพ่ิมค าเข้าไปเป็น ผมอยากให้น าลูกรังลงทั้ง ๑๒ หมู่บ้านครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   
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ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ๓.๑ การซ่อมแซมรางระบายน้ าช ารุด แตก ฝาครอบ หน้าร้านพรทิพย์การค้า ขอเชิญ                         

นายศุภกิจ วงค์เตชะ ครับ 
นายศุภกิจ วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมรางระบายน้ าช ารุด เสียหาย ฝาครอบแตก              
ได้น าเรียนเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วว่าอยากให้ส ารวจจากหน้าโรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์ 
อุทิศไปถึงแยกหน้าวัดศรีสะอาด ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ อีกจุดคือหน้าร้านพรทิพย์การค้าถนนโค้ง           
และแคบ ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม อาจเกิดอุบัติเหตุ ขอฝากประธานผ่านไปยังบริหารให้ช่วย 
ด าเนินการโดยเร่งด่วนด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านศุภกิจ ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องฝาครอบพัง เสียหาย ขอฝากทางบริหารได้ช่วยชี้แจง ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

รายละเอียดเรื่องกระทู้ ผมมอบหมายให้ทางผู้อ านวยการกองช่างน าเรียนชี้แจงทางสภาฯครับ  
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ              

ขอตอบกระทู้ท่านสมาชิกสภาฯ จากการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ทางท่านประธานสภาฯได้แจ้งให้สมาชิก 
สภาฯทุกท่านให้แจ้งความเสียหายมายังกองช่าง ในส่วนที่แจ้งมากองช่างได้ออกไปส ารวจแล้ว ก็มีบาง 
หมู่บ้านที่ยังไม่ได้แจ้งมา จะได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างฝาครอบในคราวเดียวกัน ได้ส ารวจแล้ว  
ส าหรับหมู่ ๑๑ เพียงแต่รอการรายงานจากบ้านอ่ืนๆ ครับ  

ประธานสภาฯ ผมได้แจ้งตั้งแต่การประชุมในครั้งแรก ตั้งแต่ท่านศุภกิจได้เสนอในเรื่องอ่ืนๆ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน           
ส ารวจว่าฝาครอบท่อระบายน้ า ที่ไหนเกิดความช ารุด เสียหาย ให้ดูขนาด วัดความกว้าง ยาว หนา               
ส่งมายังกองช่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่บ้าน ส าหรับถนนหมู่ ๑๑ จุดนี้ก็เป็นถนนหลักของต าบล 
ดงมะไฟ ต้องมองถึงความจ าเป็นเร่งด่วน ว่ามีมากน้อยขนาดไหน เราสามารถด าเนินการก่อนได้หรือไม่  
ในส่วนที่เป็นอันตรายสูงสุดต่อประชาชนที่สัญจรไปมา น าส่วนนี้ไปพิจารณาว่าเราสามารถด าเนินการ 
ก่อนได้หรือไม่ครับ ขอให้ทางบริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาถนนสายหลักของต าบลดงมะไฟก่อน  
ขอบคุณครับ ขอฝากสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ส ารวจร่องระบายน้ าว่าจุดไหนบ้างที่เกิดช ารุด เสียหาย             
อีกครั้ง ขอให้รีบด าเนินการ ระบุรายละเอียดและส่งมาทางกองช่าง ครับ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒,๓,๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

ประธานสภาฯ    ๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒,๓,๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุม 
สภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญบริหารครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายในเบื้องต้น เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
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ปัจจุบัน ในหมวดที่ ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ          
ปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี               
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง            
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  
หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน       
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ส าหรับรายละเอียดที่สมาชิกสภาฯต้องเสนอในวันนี้ คือ ประเด็น 
ที่เป็นมติที่ประชุม เมื่อมีมติแล้วต้องท าเป็นประกาศการก าหนดสมัยประชุม จ านวนสมัยประชุม 
สามัญประจ าปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมแต่ละสมัยเสนอ 
สภาฯ เพ่ือขอมติ และท าเป็นประกาศสมัยประชุม ตามล าดับต่อไป ครับ      

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน                 
ขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔ สมัย ครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายวิชัย หาศิริ ครับ 
นายเฉลียว  วิสิงเศษ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายวิชัย หาศิริ ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ประชุมก าหนด ๔ สมัยครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อมผู้รับรอง              

๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ ผมขอเสนอ ๑๕ วัน ครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
  ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก            

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นควรระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ เป็น ๑๕ วันครับ 



๔ 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ แต่ละสมัย เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ขอเชิญครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ ผมขอเสนอ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครับ 

นายประวาล  เดชพันนา  สมาชกิสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 

นายถวิล ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ เป็นวันที่               

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อมผู้รับรอง              

๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก            

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครับ 
นางสาววิไลรัก  ใจใส สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  

ดิฉันขอรับรองนายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นางบุญเลิศ  วงค์บาตร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๗ เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  

ดิฉันขอเสนอ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ค่ะ 
นายประวาล  เดชพันนา  สมาชกิสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนางบุญเลิศ  วงค์บาตร ครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนางบุญเลิศ  วงค์บาตร ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ เสนอมา ๒ วัน คือ นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร เสนอวันที่ ๒ สิงหาคม  

๒๕๖๔ และ นางบุญเลิศ  วงค์บาตร เสนอวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ เป็นวนัที่ ๙  

สิงหาคม ๒๕๖๔  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๒  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง  

งดออกเสียง - เสียง  



๕ 
 

 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ เป็นวนัที่ ๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔           

เป็นวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ         
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อมผู้รับรอง              

๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ           

ผมขอเสนอ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔ เป็นวันที่               

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ พร้อมผู้รับรอง               

๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    

ผมขอเสนอ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก            

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายวิชัย  หาศิริ ครับ 
นายสุริยัติ  ดงจ าปา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายวิชัย  หาศิริ ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ เป็นวันจันทร์ที่ ๑๔  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕                  

พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผมขอเสนอ ๑๕ วันครับ 



๖ 
 

นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมขอรับรองนายถวิล  ค าชมภู ครับ  

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ           
ผมขอรับรองนายถวิล  ค าชมภู ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นควรก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ เป็น ๑๕ วันครับ  

๕.๒ การโอนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ ๕.๒ การโอนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    

สืบเนื่องจากเอกสารที่จัดท ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงขอเลื่อนญัตตินี้ไปในการประชุมครั้งต่อไปครับ 
  ๕.๓ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ๕.๓ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

 สืบเนื่องจากเอกสารที่จัดท ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงขอเลื่อนญัตตินี้ไปในการประชุมครั้งต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากญัตติ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๓ เอกสารไม่สมบูรณ์ ทางบริหารจึงขอเลื่อนญัตติดังกล่าว ไปเป็น 

การประชุมครั้งต่อไป เพ่ือให้เอกสารต่างๆ เรียบร้อย สมบูรณ์ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้เลื่อน 
ญัตติกรุณายกมือครับ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑  เสียง 
  ๕.๔ ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ประธานสภาฯ ๕.๔ ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ขอเชิญ

บริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน สืบเนื่องจากว่า ข้าราชการจ านวน ๔ ราย ได้สอบเลื่อนต าแหน่งไปรับต าแหน่งทีอ่ื่น               
ซึ่งก่อนหน้าที่จะย้ายได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ รายละเอียดข้อกฎหมาย คือ  
ในการรับผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีข้อกฎหมายที่ต้องหารือกับทางจังหวัด จึงไม่สามารถจ่ายเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนได้ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ของข้าราชการทั้ง ๔ ราย จึงต้องท าเรื่องขอกันเงินกับ 
ทางสภาฯ เพ่ือขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามบันทึกที่ส าเนา 
แจกให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นควรน าเรื่องเสนอต่อสภาฯ เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน              
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จ านวน ๑๒๘,๕๑๑ บาท ต่อสภาฯท้องถิ่นไปอีก ๖ เดือน เป็นอ านาจอนุมัติ 
ของสภาฯ ที่จะพิจารณาในการที่จะขอกันเงิน จากที่ได้น าเรียนไปครับ 
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ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากข้าราชการที่ย้ายไปที่ อ่ืน จึงต้องกันเงินไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้  จ านวน 
๑๒๘,๕๑๑ บาท ไปอีก ๖ เดือน รอการปรึกษาหารือกับทางจังหวัด ขอให้สมาชิกสภาฯ                 
ได้พิจารณาร่วมกันครับ สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัย ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
    ผมขอน าเรียนว่าได้ส่งเอกสารเรื่องฝารางระบายน้ าแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ครับ  
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขอน าเรียนปรึกษาหารือเกี่ยวกับถนนบ้านโนนสมบูรณ์ ซึ่งใช้ยางพารา เห็นว่ามีโครงการผู้รับเหมา                
    ที่รับซื้อยางพารา มีโครงการนี้หรือไม่  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    โครงการนี้ไม่คุ้มค่า มีความยุ่งยาก เกินศักยภาพของท้องถิ่นที่จะด าเนินการครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขอน าเรียนปรึกษาเรื่องถนนสายนาแก-ดงมะไฟ เมื่อก่อนมีไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ปัจจุบันเกิดความช ารุด  
    เสียหาย บางจุดครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เกี่ยวกับ 
    เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายนาแก-ดงมะไฟ มีเอกชนมาติดตั้ง ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
    ได้ขยายเขตมาจนถึงบ้านดงมะไฟแล้ว ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ด าเนินการได้ก็คือ 
    การประสานงานไปยังไฟฟ้า หากมีอุปกรณ์ทางกองช่างก็จะด าเนินการให้ครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    ขอเรียนถามกรณีรถดับเพลิงว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ   
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง กรณีการจัดซื้อจัดหารถบรรทุกน้ าดับเพลิง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของ 
    ระเบียบพัสดุ ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วได้ลงรายละเอียด คุณลักษณะ ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์               
    มีผู้ยื่นประชาพิจารณ์การจัดซื้อจ านวน ๓ ราย ได้ให้คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะด าเนินการ 
    ชี้แจง ตอบข้อทักท้วง คาดว่าภายในเดือนมีนาคมน่าจะเรียบร้อยครับ 
นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขอปรึกษาหารือการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกส์ที่น าลูกรังไปลงเกิดเป็นหลุม เป็นฝุ่น ข้างบ้าน 
    ผู้ใหญ่เทิม เนื่องจากมีรถบรรทุกดินขับผ่านทุกวัน อยากให้ทางกองช่างช่วยซ่อมแซมด้วยครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    ผมจะให้ทางกองช่างได้ด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีผมได้เกริ่นก่อนการเปิดประชุม กรณีความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนบ้านนาแก               
    ผมเห็นว่า ขณะนี้ น้ าประปาหมู่บ้าน ซึ่งผลิตมาจากบ่อผิวดินหนองนางต้น ปัจจุบันน้ าแห้ง  
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    ประมาณสองอาทิตย์ก็คงจะไม่มีน้ า ตอนนี้ทางหมู่บ้านใช้เครื่องสูบน้ าขนาดเล็ก สูบน้ าจากพ้ืนที ่
    ใกล้เคียงมาใช้ผลิตเป็นน้ าประปาให้ประชาชนเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ฉะนั้น เรื่องนี้เป็นความ 
    เดือดร้อนควรที่จะรีบแก้ไข อาจขอเครื่องสูบน้ าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส่วน 
    ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เราสามารถเจียดงบประมาณส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ได้หรือไม่ อีกปัญหาเรื่องน้ าล้น  
    จากสภาพภูมิประเทศบ้านนาแกนั้น น้ าจะลงมาข้างเดียว ฝั่งทางห้วยเดียก ช่วงระหว่างถนนแยก 
    เข้าบ้านนาแก ช่วงแรก ท่อเล็กเกินไป ท าให้น้ าเอ่อล้นถนน ท าให้ถนนทรุดตัวลง อยากให้เจียด 
    งบประมาณ จะปรึกษาทางกองช่างอีกครั้งครับ   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ 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 
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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 
 

 

 


