
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑  

วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์   256๓ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร 

**************************************************** 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเสรี  ลุยสุข ประธานสภา อบต.หนองแวงใต้ เสรี  ลุยสุข  
๒ นางประนอม  แสงนนท์ รองประธานสภา อบต.หนองแวงใต้  ประนอม  แสงนนท์  
๓ นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑ ทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา  
๔ นายชัยยา  วินบาเพชร ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๒ ชัยยา  วินบาเพชร  
๕ นายสมบูรณ์  ไชยวงค์คต ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๓ สมบูรณ์  ไชยวงค์คต  
๖ นางอภิญญา  ผิวยะเมือง ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๔ อภิญญา  ผิวยะเมือง  
๗ นายสว่าง  สอนพรม ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๔ สว่าง  สอนพรม  
๘ นายโสภณ  ยาทองไชย ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๕ โสภณ    ยาทองไชย  
๙ นายธนาวุฒิ  พัฒคาต ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๕ ธนาวุฒิ  พัฒคาต  

๑๐ นายชุมพล  บุญชัย ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๖ ชุมพล    บุญชัย  
๑๑ นายชาญชัย  นาเชียงใต้ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๖ ชาญชัย    นาเชียงใต ้  
๑๒ นายชัยวัฒน์  เยาวสัย ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๗ ชัยวัฒน์  เยาวสัย  
๑๓ นายทองจันทร์  ดวงตะปะ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๗ ทองจันทร์  ดวงตะปะ  
๑๔ นายขุนแผน  บุตรวงศ์ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๘ ขุนแผน  บุตรวงศ์  
๑๕ นายค าฟอง  พิเดช ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๘ ค าฟอง  พิเดช  
๑๖ นายสุรศิลป์ ฮังกะสี ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๙ สุรศิลป์ ฮังกะสี  
๑๗ นายเฉลียว  บุตรดีวงค์ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๙ เฉลียว  บุตรดีวงค ์  
๑๘ นายอดุลย์  ปัจฉิมมา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ อดุลย์  ปัจฉิมมา  
๑๙ นายประภาส  พิมพการ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่  ๑๑ ประภาส  พิมพการ  
๒๐ นายบุญจันทร์  พิมพ์นาจ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๑ บุญจันทร์  พิมพ์นาจ  
๒๑ นายสมเดช  อัตสาร ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๒ สมเดช  อัตสาร  
๒๒ นายทองปาน  กัลยา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๒ ทองปาน  กัลยา  
๒๓ นายกาศิลป์  ไขละเมา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ กาศิลป์  ไขละเมา  
๒๔ นายสังคม  ศรีอ่อน ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ สังคม  ศรีอ่อน  
๒๕ นายไพฑูรย์  นาสูต ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๔ ไพฑูรย์  นาสูต  
๒๖ นายทองค า  แสนเมือง ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๔ ทองค า  แสนเมือง  
๒๗ นางวิลัยศักดิ์  จู่มา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๕ วิลัยศักดิ์  จู่มา  
๒๘ นายรักชาติ  บัวขันธ์ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๕ รักชาติ    บัวขันธ ์  
๒๙ นางขนิษฐา   ชูกลิ่น เลขานุการสภา อบต.หนองแวงใต้ ขนิษฐา   ชูกลิ่น  

สมาชิกสภาฯเข้าประชุม 2๘ ท่าน ลากิจ    - ท่าน 
ลาป่วย      - ท่าน ขาดประชุม - ท่าน 

               

               



 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไป่           จันทะไชย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ไป่       จันทะไชย  
2 นายดี            คึ้มยะราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ดี         คึ้มยะราช  
3 นายสนั่น        โสมนาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ สนั่น     โสมนาม  
4 นายสมร         แก้วบัวสา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ สมร         แก้วบัวสา  
๕ นายโชคทวี      อินทะวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 โชคทวี   อินทะวงค์  
๖ นายชัยวิชิต      ผิวยะเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ชัยวิชิต      ผวิยะเมือง  
๗ นางสาวปราณี   ดวงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปราณี   ดวงจันทร์  
๘ นายบุญไสย      ไวยพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บุญไสย    ไวยพฤกษ์  
๙ นายทองใส       ระดาฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ทองใส       ระดาฤทธิ์  

๑๐ นายวุฒิพงษ์     บาลนาคม นายช่างโยธา วุฒิพงษ์     บาลนาคม  
๑๑ นายพฤทธิ์      บัวขันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พฤทธิ์    บัวขันธ์  
๑๒ นางพรรณี       โลกลินไลน์ รองปลัด อบต. พรรณี   โลกลินไลน์  
๑๓ นายกิจติพงษ์    บุตตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง กิจติพงษ์    บุตตะ  
๑๔ นายร าเพลิน     ทองไสย์ ก านันต าบลหนองแวงใต้ ร าเพลิน   ทองไสย์  
๑๕ นายจักริน        เหล่านายอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จักริน        เหล่านายอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เริ่มประชุม 

              - ๑ - 
 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์   256๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

ขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการวิสามัญ ตลอดจน
ผู้น าหมู่บ้านทุกท่าน ที่ร่วมโครงการประชาคมหมู่บ้าน หรือโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่พบปะพ่ีน้องประชาชน เพ่ือสอบถามปัญหาความต้องการ
และน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข พัฒนาต่อไปครับ 

ผมขอแนะน า พนักงานจ้างที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จ านวน ๓ ราย ประกอบด้วย 

- นายวัชรกร   ฝ่ายรีย์  ต าแหน่งผู้ช่วยช่างส ารวจ สังกัดกองช่าง 
- นางสาวศรัญญา  ผินแก้ว ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ      

กองคลัง 
- นางสาวลมัย   บัวขันธ์ ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานที่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยมครับ 
 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
หนองแวงใต้ (สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  เม่ือวันที่ ๖ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒) 

  

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้           
สมัยสามัญ สมัยที่  4/256๒ ครั้งที่  ๑ วันที่  ๖  ธันวาคม  256๒            
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ยกมือรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/256๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ ธันวาคม  256๒ 
ครับ  

  

มตทิี่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ    
สมัยที่ 4/256๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖  ธันวาคม  256๒  (ด้วยคะแนน
เสียง  ๒๗  ท่าน  งดออกเสียง  ๑  เสียง  ลา  -  ท่าน  ขาด  -  ท่าน        
ผู้เข้าประชุมทั้งหมด  2๘  ท่าน) 

  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  

 
 
เลขานุการสภาฯ 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น)) 
 
 

3.๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ 

ด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
หน้า ๑๗  ล าดับที่ ๘  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

ประธานคณะกรรมการ 
วิสามัญ 
ส.อบต. หมู่ ๘ 
(นายขุนแผน   บุตรวงศ์) 
 

คณะกรรมการวิสามัญ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
(นายชุมพล   บุญชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  - ๒ - 
 
ข้อความเดิม 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง       
บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ ความต้องการ ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ 
ตารางเมตร เส้นทางเริ่มจาก ถนนลาดยางเดิม ถึง หน้าโรงเรียน (พิกัด
เริ่มต้น E๐๓๖๐๐๘๖ N๐๙๖๐๒๙๗ สิ้นสุด E๐๓๕๙๕๖๒ N๑๙๙๒๒๗) 
ตามแบบแปลน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๑-๐๑ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ข้อความขอแก้ไข 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง       
บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ ความต้องการ ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ 
ตารางเมตร เส้นทางเริ่มจาก ถนนลาดยางเดิม ถึง หน้าโรงเรียน (พิกัด
เริ่มต้น E๐๓๖๐๐๘๖ N๐๙๖๐๒๙๗ สิ้นสุด E๐๓๕๙๕๖๒ N๑๙๙๒๒๗) 
ตามแบบแปลน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
         จึงน าเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
เพ่ือทราบค่ะ 
 

รับทราบ 
 

๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวิสามัญ  
ขอชี้แจงการลงพ้ืนที่ประมาณสองเดือน เพ่ือตรวจติดตามการ

ท างานของผู้ รับจ้ า ง  รายละเ อียดโครงการต่ างๆ นั้น  ผมขอให้
คณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งมี ๓ ชุด  ชุดที่ ๑ ผมขอให้ท่านชี้แจงครับ 

 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้มีมติแต่งตั้ง
ให้กระผมและทีมงานทั้งหมด ๗ ท่าน เป็นคณะกรรมการวิสามัญ และ
ทีมงานเราได้แบ่งหน้าที่กันเป็น ๓ ชุดๆ ละ ๒ คน ท่านประธานสภาฯ จะ
ไปดูได้ทุกโครงการ ชุดของกระผมร่วมทีมกับ ส.อบต. รักชาติ  บัวขันธ์ 
รับผิดชอบตรวจสอบ ดูแลโครงการฯ หมู่ ๑ – หมู่ ๕  มีบางหมู่บ้าน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว มีหมู่ ๑ หน้าเมรุ หมู่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๒ สาย ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ หมู่ 
๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่โครงการยังมีรอยร้าวอยู่ ๑ จุด  หมู่ ๔ เป็น
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง 
ขณะนี้เราก าลังแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบอยู่ หมู่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  ๒  สาย ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการด าเนินการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๕ ก็ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และมีฝายน้ าล้น หมู่ ๕ ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก็ขอน าเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ 



 
 
ที่ประชุม 
 

คณะกรรมการวิสามัญ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
(นายชุมพล   บุญชัย) 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

คณะกรรมการวิสามัญ 
ส.อบต. หมู่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 

     - ๓ – 
 

รับทราบ 
 

        ตามที่กระผมและคณะกรรมการวิสามัญ ได้ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบ
โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๓ซึ่งกระผมและ ส.อบต.
ทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา  ได้รับผิดชอบ หมู่ ๖ – หมู่ ๑๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนการเกษตรเสร็จเรียบร้อย โครงการของ หมู่ ๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบาย ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีจุดบกพร่องอยู่หลายที่ 
บางแห่งเป็นแอ่ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๖ อีกที่หนึ่ง ผมขอ
อนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ท่านชุมพล  บุญชัย ชี้แจงครับ   
 

รับทราบ 
 

         จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๖ แห่งที่ ๒ นี้ 
จุดเริ่มต้นอยู่หน้าบ้านนางสุมาลี  แสนน้ าเที่ยง  จุดสิ้นสุดที่นานายปั้ง  
แสนโสภา  จัดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดถูกต้องแล้วครับ เพราะจุดเริ่มต้นบ้าน
นางสุมาลี แสนน้ าเที่ยง และจุดสิ้นสุดก็ที่ดินนางสุมาลี แสนน้ าเที่ยง  
เนื่องจากนางสุมาลี แสนน้ าเที่ยง มีที่ดินหลายที่ ขอน าเรียนแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
 

รับทราบ 
 

         โครงการรางระบายน้ า หมู่  ๖ ถือว่าผู้รับจ้างท างานได้ดี มี
ข้อบกพร่องเล็กน้อยครับ  
         โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่  ๘  ช่วงที่  ๑ ผมและ
คณะกรรมการวิสามัญ ได้ตรวจสอบโครงการฯ ผู้รับจ้างท างานถือว่า
เรียบร้อยดีครับ 
          โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๘ ช่วงที่ ๒ ได้ไปดูงาน พบ
จุดบกพร่องหลายที่ เป็นจุดเล็กน้อย แบบแปลนที่สภาฯ ได้ตรวจสอบนั้น
ไม่ตรงกับแบบผู้รับจ้าง ซึ่งรางระบายน้ าตามแบบหนึ่งเมตร แต่ผู้รับจ้าง
เอาลงไปท าเป็นสองเมตร ท าให้โค้งเข้าถนน ไม่ขนานถนน แต่การท างาน
ของผู้รับจ้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับ 
           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ การท างานปรับ
หน้าดิน รองทรายมากเกินไปท าให้ถนนหัก และการวางจ๊อยเลยไป 
           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ เป็นช่วงหน้า
เมรุ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ 
           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ช่วงในหมู่บ้าน
ก็ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอน าเรียนที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ
เพียงเท่านี้ครับ 
 

รับทราบ 
 
           



 
 
ประธานคณะกรรมการ 
วิสามัญ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
(นายขุนแผน   บุตรวงศ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

        - ๔ - 
 

  ผมและท่านชัยวัฒน์  เยาวสัย รับผิดชอบตรวจโครงการ หมู่ 
๑๐ หมู่ ๑๕ ครับ โครงการต่างๆ ที่ลงไปดูพ้ืนที่ก็อยู่ที่ ๘๐% นะครับ 
กระผมได้ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ ๑๒ โครงการนี้แตกต่างจากผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ เขาใช้โม่ผสมเทหน้างาน
เลย คุณภาพถือว่ามีมาตรฐาน มีข้อติติงเพียงเล็กน้อย 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียน     
ดูแล้วผู้รับจ้างที่ท างานโครงการนี้ เป็นผู้รับจ้างที่มีมาตรฐานครับ การเท
คอนกรีต กรรมการตรวจสอบแล้ว เหล็กจ๊อยเขาจะทายางมะตอยให้ครับ 
ถือว่าผู้รับจ้างท างานมีความรับผิดชอบดี 

  โครงการก่อสร้างถนนการเกษตร ผู้รับจ้างก็ได้ด าเนินการตาม
รูปแบบรายการแล้วนะครับ ผมและคณะได้ลงติดตามการท างานอยู่ตลอด 
ผู้รับจ้างท าถนนให้กว้าง ๖ เมตร ความยาวก็เกิน บางแห่งลูกรังความหนา
ไม่ได้ แต่ก็เป็นโครงการที่ดี ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางเส้นนี้ก็คงจะภาคภูมิใจ
นะครับ 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ ยังไม่ได้
ด าเนินการนะครับ อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้างครับ 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ เส้นบ้าน 
ส.อบต. วิลัยศักดิ์   จู่มา ก็ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย และโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็
ด าเนินการเสร็จแล้วนะครับ และก็มีโครงการบล็อกคอนเวิร์ต งบประมาณ
๓๐๓,๐๐๐  บาท โครงการนี้คณะกรรมการก็ร่วมกันตรวจสอบจนงาน
แล้วเสร็จ ที่พวกเราคณะกรรมการวิสามัญ ลงพื้นที่ดูโครงการทุกโครงการ 
ก็เพ่ือที่จะให้งานโครงการต่างๆ นั้นออกมาดี และคุ้มค่ากับงบประมาณ 
ทุกครั้งที่ดูงาน คณะกรรมการวิสามัญ จะประชุมสรุปงานกัน ประเมินงาน
กัน ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการวิสามัญทุกท่าน ที่เสียสละเวลาช่วยกัน
ดูแลโครงการต่างๆ ในครั้งนี้ครับ ผมขอชี้แจงแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

 

รับทราบ 
 
            ขอบคุณคณะกรรมการวิสามัญทุกท่านที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบดูแล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จากการรายงานของคณะกรรมการที่ผ่านมา 
การท างานของผู้รับจ้างแต่ละห้างนั้น ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ปะปนกันไป 
ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันตรวจสอบดูแลต่อไป 
             ดิฉันขออนุญาตชี้แจงถึง ขออนุญาตเอ่ยนามท่านทองค า  แสน
เมือง ที่พูดถึงเรื่องแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ที่จริงแล้วดิฉันก็
เตรียมข้อมูลที่จะน าเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงเรื่องนี้ เมื่อท่านเอ่ย
ขึ้นมาแล้ว ดิฉันก็ขออนุญาตท่านประธานชี้แจงเลยนะคะ ที่ท่านพูดมานั้น 
ลักษณะเข้าใจว่าเราสลับแบบรางระบายน้ า เจตนาไม่เคยมีนะคะท่าน 
ข้อเท็จจริงแล้ว ที่เตรียมความพร้อมการใช้เงินสะสมช่วงนั้นเราต้องเตรียม
ข้อมูล เตรียมแผน การลงพ้ืนที่นั้นวางแผนให้ทีมงานทั้งกองช่าง และ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

คณะกรรมการวิสามัญ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการ 
วิสามัญ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
(นายขุนแผน  บุตรวงศ์) 
 

                     - ๕ - 
 
นักวิเคราะห์ฯ ช่วยกันส ารวจหาข้อมูล ตลอดจนการออกแบบเตรียมแผน 
เนื่องจากภารกิจก็มีมาก ท าให้งานจากแผนงานที่วางไว้ แบบก็เสร็จไม่ทัน
ตามก าหนด ถึงวันนัดประชุมแบบก็ไม่พร้อมเท่าที่ควร ก็เลยแก้ไขปัญหา
โดยน าแบบให้ไม่ครบตามจ านวนสมาชิกสภาฯ และมีการเข้าใจผิดในเรื่อง
แบบอีกด้วย แบบรางระบายน้ าเดิมที่มีอยู่ โยธาใช้ค าว่าตรวจแบบ พอมา
วิเคราะห์ดูแล้ว มันไม่เป็นการรับรองแบบ ต้องเรียนว่าจรรยาบรรณ
วิศวกร เขาจะไม่รับรองแบบให้ใคร ถ้าเขาไม่ได้เขียนแบบออกแบบเอง ก็
หาวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ได้สอบถามไปหน่วยงาน
ที่น่าเชื่อถือให้รับรองแบบให้ ประกอบด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สกลนคร ทางหลวงชนบทสกลนคร และส านักงานชลประทานจังหวัด
สกลนคร แต่หน่วยงานดังกล่าวปฏิเสธการรับรองแบบให้ เนื่องจาก
หน่วยงานเขามีภาระที่รับผิดชอบจ านวนมาก ดิฉันจ าเป็นต้องขอความ
อนุเคราะห์ให้วิศวกรเอกชนรับรองแบบให้ ซึ่งเป็นแบบรางระบายน้ าและ
แบบอ่ืนๆ อีกหลายตัว เพ่ือให้เกิดการคล่องตัวในการท างาน เอกสารชุดนี้
มาถึงวันที่ประชุมพอดี แต่ประมาณการค่าใช้จ่ายได้สอบถามนายช่างโยธา
แล้ว ประมาณการตามจ านวนที่น าเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ก็ขอน าเรียนที่ประชุมได้รับทราบ ในโครงการที่มีปัญหาเรา
จะช่วยกันดูแลแก้ไข จะไม่ให้ผู้รับจ้างเอารัดเอาเปรียบนะคะ ขอฝากถึง
ผู้น าหมู่บ้านทุกท่านด้วยนะคะ ทุกท่านก็ช่วยตรวจสอบดูแลโครงการใน
พ้ืนที่เราได้ ถ้าหากดูแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ ก็ให้ประสานนายช่างโยธา หรือ
ตัวดิฉันก็ได้ ส าหรับโครงการ หมู่ ๗ หมู่ ๙ หมู่ ๑๐ และหมู่ ๑๔ ก าลังหาผู้
รั บจ้ า ง  ช่ ว งนี้ ก าลั งขายแบบอยู่ นะคะ ซึ่ ง เป็นการประมู ลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ก็ขอน าเรียนที่ประชุมให้รับทราบนะคะ 

 

  รับทราบ 
 

          โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ผู้รับจ้างได้ท าถนนให้
ระยะทางไม่ถึง คณะกรรมการวิสามัญก็ได้แจ้งผู้รับจ้างให้ท าให้ครบตาม
รูปแบบรายการ และชาวบ้านมีความต้องการถนนที่ที่นาตนเองก็จ่ายค่า
ท าถนนให้ผู้รับจ้างอีกสี่พันบาท ส าหรับระยะทางที่ไม่ถึง ๓๕๐ เมตร 
จริงๆแล้วจะถึงจุดที่ชาวบ้านจ่ายเงิน ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เห็นผู้รับจ้าง
ด าเนินการแต่อย่างใด ผมขอแจ้งให้สภาฯทราบ ผมก็ไม่ทราบรายละเอียด
ประมาณการ และวิธีการปฏิบัติ ก็ฝากท่านผู้น าได้ติดตามการท างานของ 
ผู้รับจ้างด้วยนะครับ ถ้ามีเรื่องผิดปกติก็โทรหาคณะกรรมการวิสามัญ ได้
เลยนะครับ ผมมีเรื่องน าเรียนเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

         โครงการถนนเกษตร หมู่ที่ ๑๓ ที่คณะกรรมการวิสามัญ พูดถึง
ถนนเกษตร หมู่ ๑๓ ผมก็ได้ประสานตรวจสอบ ทางเข้าเถียงนา ผู้รับจ้างก็
ท าให้ เรื่องท่ีชาวบ้านจ่ายเงินสี่พันบาทนั้น ผู้รับจ้างก็คืนเงินให้แล้ว วันนั้น
ผมและคณะพร้อมท่านปลัด อบต. ก็ได้ลงพื้นที่ ถนนเส้นนี้ถ้าไม่รับเงินจาก 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
(นายกาศิลป์  ไขละเมา) 
 
 

คณะกรรมการวิสามัญ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์ จันทร์จุฬา) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      - ๖ – 
 
ชาวบ้านก็ความยาวเกินไป ๑๖ เมตร และรอบสองที่เราเข้ามา มีหลาย
ท่านแจ้งผมว่ารถเข้ามา ผมเลยไม่ไปดู ผมว่าถนนเส้นนี้ก็เรียบร้อยดี ไม่มี
ปัญหา ถนนกว้าง  ๔ เมตร เขาท าให้ ๖ เมตร ผมว่าเขาก็ท าให้เรียบร้อยดี 
ขอบคุณครับ 
 

          ถนนการเกษตรผมก็ได้เข้าไปตรวจสอบ เป็นเส้นทางที่ดี ชาวบ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้านก็เห็นดีกับโครงการนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ท า
ถนนการเกษตรเส้นนี้ครับ 
 

          ในนามคณะกรรมการวิสามัญ โครงการถนนการเกษตร หมู่ ๑๓ 
ที่เป็นปัญหา ดูแล้วเข้าข่ายมีความผิด ผมพอเข้าใจ เนื้องานที่เขาท าเป็น
ความต้องการชาวบ้าน ถนนที่ผู้รับจ้างท า ถนนกว้าง ๖ เมตร แต่เราจ้าง
เขา ๔ เมตร เนื้องานเขาคูณเข้าไปเลย เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะวัดแค่ตรงนั้น 
เพราะถ้าตลับเมตรขาด ๓๐ เมตร แต่เราวัดได้ ๒๔๐ เมตร มองว่าเป็น
การจงใจ วัดไปถึงตรงนั้นคือลดเนื้องาน ส่วนที่รับเงินจากชาวบ้านก็เพ่ือ
ชาวบ้านอยากท าถนนเชื่อมต่อ พอเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการไปตรวจแล้ว 
ระยะทางไม่ได้ ผู้รับจ้างก็คืนเงินชาวบ้าน ก็ยอมรับในเงื่อนไขและ
ระยะทางไม่ได้ท าแถม ผู้รับจ้างท าถนนให้ตามชาวบ้านต้องการ โดยลด
ระยะทางขยายความกว้าง แต่ไม่ตรงกับรูปแบบรายการ แต่งานที่ท าก็ยัง
ประโยชน์ก็ยังอยู่ ผมยังไม่ได้ดูแค่ความหนา แต่ถ้าได้ขนาดนี้ ผมก็ว่าน่าจะ
ผ่านกันไป ถ้าจะเอากันจริงๆ ก็จะมีเรื่องย้อนกลับมาหาคณะกรรมการ
วิสามัญ และเจ้าหน้าที่ สุดท้ายก็คณะกรรมการวิสามัญต้องมาร่วม
ตัดสินใจ สุดท้ายคณะกรรมการวิสามัญก็มีเสียงสะท้อนว่า คณะกรรมการ
วิสามัญท างานเกินหน้าที่ ท างานโดยพละการ ก็คิดเอาว่าเราจะอยู่กับที่
หรือว่าเราจะเดินหน้าต่อ เพราะว่าถ้าเราจะรอผู้รับผิดชอบตัดสินใจ เขาก็
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ไม่สามารถมาได้ สุดท้ายก็ตกอยู่ที่คณะกรรมการวิสามัญ 
จ าเป็นต้องตัดสินใจเพ่ือรักษาผลประโยชน์ ในวันนี้คณะกรรมการวิสามัญ
รายงานเรื่องต่างๆ ผู้รับผิดชอบต้องแก้ไขในข้อผิดพลาด เพราะถ้าไม่แก้ไข
หากค ายังอยู่ ก็จะถามซ้ าๆ เหมือนครั้งก่อนที่เคยแจ้ง แจ้งแล้วไม่แก้ไข 
ขั้นต่อไปก็คงต้องท าตามกฎหมาย ตามกรอบตามระเบียบทุกๆด้าน ไม่ว่า
หน้าตา หรือประโยชน์อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการวิสามัญเข้ามาเพ่ือตรวจสอบ
ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือเน้นประโยชน์ 
ส่วนอ่ืนไม่ว่า ขอให้เนื้องานเราได้ดี บางจุดเราได้ท้วงติงงาน แล้วจะมี
ปัญหาตามมาหรือไม่ ถ้าไม่แก้ไขเราก็จะตามอยู่ เรื่อยๆ แต่ช่วงนี้เรา
ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ เพ่ือให้งานดีขึ้น อย่างเช่น หมู่ ๓ 
คณะกรรมการวิสามัญก็ได้แจ้งให้แก้ไขส่วนที่แตกหัก โดยการให้ตัดช่วงที่
แตกหักออกแล้วเทใหม่ และหยอดยางมะตอย นี่ก็เป็นการรักษาน้ าใจกัน 
เป็นการช่วยกันและเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ก็น าเรียนท าความเข้าใจเบื้องต้น
ก่อน เรื่องถนนลูกรัง ฝ่ายตรวจรับงานก็ยังไม่สิ้นสุด หาทางออกช่วยกัน 
ตรวจรับงานก็ตรวจรับได้ ผลประโยชน์ก็อยู่ที่ประชาชน ภายหลังเรื่องที่ 



 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

ประธานคณะกรรมการ 
วิสามัญ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
(นายขุนแผน บุตรวงศ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

ผอ.กองการศึกษาฯ 
(นายพฤทธิ์   บัวขันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 

                     - ๗ - 
 
เราได้หารือและให้แก้ไขแล้ว หากไม่ท าก็จะเข้ากระบวนการตามระเบียบ
ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 

รับทราบ 
 

การลงดูโครงการตามที่ท่านทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา  ชี้แจงก็จริงนะ
ครับ จริงๆแล้วคณะกรรมการวิสามัญ เรายกให้ท่านทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา 
เป็นที่ปรึกษาผม เพราะท่านอ่านแบบแปลนเก่ง เรื่องโครงสร้างก็เก่ง ผมก็
ได้ปรึกษาท่าน โครงการที่มีปัญหา เช่น หมู่ ๑๓ ผมและคณะกรรมการ
วิสามัญ ท่านปลัด  ก็ได้ปรึกษาหารือกัน ไม่ใช่เราจะจับผิดใครนะครับ 
อย่างเช่นแบบรางระบายน้ า หมู่ ๘ เหล็กเข้าข่ายไม่ตรงกัน ท่านปลัดก็แจ้ง
ว่าขอดูแบบก่อน กลับจากกรุงเทพมหานคร จะน าให้ตรวจสอบ แต่ท่าน
ทวีศักดิ์ จันทร์จุฬา ก็ดูแล้ว เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไร คุยกันให้จบ และโครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ ถนนแตกหัก สาเหตุน่าจะเกิดจากรถ
ผู้ รั บ เหมา ซึ่ งหั กตรงจุดร่ องน้ าพอดี  ก็ฝากนายช่ าง โ ยธา  และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ลงไปดู ส่วนคณะกรรมการวิสามัญก็จะ
ลงไปดูอีกครั้งครับ  

 

รับทราบ 
 

           ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการวิสามัญที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
โครงการฯ ทุกท่านเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เข้าใจในบริบทชุมชน และ
สภาพพ้ืนที่ ดิฉันในนามปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการวิสามัญทุกท่าน 
            ขอน าเรียนให้ทุกท่านทราบว่า โครงการที่ท่านคณะกรรมการ
วิสามัญชี้แจงว่างานแล้วเสร็จไปหลายโครงการแล้วนั้น ขอเรียนว่างาน
แล้วเสร็จจริง ขณะนี้อยู่ในช่วงการตรวจรับงานจ้าง ยังไม่มีการเบิกจ่าย    
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราเบิกจ่ายงบประมาณเงินสะสมเพียงโครงการ
เดียว คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๖ เท่านั้น และสิ่งที่จะต้อง
แก้ไข ดิฉันจะได้ก าชับ ก ากับทีมงานให้ดีกว่านี้ ขอบคุณค่ะ 
 

รับทราบ 
 

              ผมขอแจ้งเรื่องการก าหนดประเพณีท้องถิ่น ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้ส่งเรื่องขอให้ประกาศเป็นประเพณี    
ครั้งแรกประกาศประเพณีแห่ดาว หมู่ ๒  หมู่ ๑๑ และหมู่ ๑๔ ส าหรับทุก
ท่านที่ได้เสนอเรื่องเข้ามา พึ่งได้รับการประกาศประเพณีเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 
๒๙  มกราคม ๒๕๖๓ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ       
บุญประทายข้าวเปลือก ประเพณีรดน้ าด าหัว แต่ที่ด าเนินการบุญประทาย
ข้าวเปลือกไปแล้ว ไม่สามารถจ่ายได้ ส่วนประเพณีที่เหลือ บุญบั้งไฟ      
รดน้ าด าหัว ก็ให้ส่งเรื่องขอรับงบประมาณเข้ามา แล้วทางองค์การบริหาร 
 



 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

                  - ๘ - 
 
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะได้เบิก – จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้ ก็มี
เรื่องแจ้งเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

            รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้ ประจ าปี พ.ศ. 256๓ (สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 

             พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ถึงฉบับเพ่ิมเติม ๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ วรรค ๑ ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญ สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
              มาตรา ๕๓ วรรค ๒ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาต
จากนายอ าเภอ 
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 11 (3) 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดว่าวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ ประจ าปีแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  
                การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
          เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้       
ได้เสนอครับ  
 

           การก าหนดสมัยประชุม สมัยที่เหลือปี ๒๕๖๓  แต่ก่อนเรา
ก าหนดไว้ตามไตรมาส มาเป็น  ๑ – ๑๕ ธันวาคม เป็นการขยายเวลา
ประชุมให้คณะท างานรายงานเรื่องต่างๆ ผมเห็นว่า ไม่ติดขัด การก าหนด
สมัยประชุมแบบที่ผ่านมา สมัยที่  ๑ ก าหนด ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์       
สมัยที่ ๒ ก าหนด ๑ – ๑๕  พฤษภาคม , สมัยที่ ๓ ก าหนด  ๑ – ๑๕ 
สิงหาคม และสมัยที่ ๔ ก าหนด  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  และการประชุมสมัย
ละ ๑๕ วัน ผมเห็นว่าพอเหมาะพอควร ผมจึงขอน าเสนอ ก าหนดตามเดิม
ครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 
 



             - ๙ - 
 

  

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
(นายชุมพล  บุญชัย) 

          รับรอง 

  

ส.อบต. หมู่ที่ 14 
(นายทองค า   แสนเมือง) 

รับรอง 

  

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 

ครับท่านทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา ได้เสนอสมัยประชุมสมัยที่เหลือ ๓ 
สมัย  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  สมัยที่ ๒ ก าหนด ๑ – ๑๕  พฤษภาคม 
๒๕๖๓ , สมัยที่ ๓ ก าหนด ๑ – ๑๕ สิงหาคม และสมัยที่ ๔ ก าหนด ๑ – 
๑๕ ธันวาคม และมีท่านชุมพล   บุญชัย  ท่านทองค า   แสนเมือง  เป็นผู้
รับรอง มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบครับ  

 

มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบก าหนดสมัยประชุม สมัยที่เหลือ ๓ 
สมัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒  ก าหนด ๑ – ๑๕ พฤษภาคม สมัย
ที่ ๓ ก าหนด ๑ – ๑๕  สิงหาคม  และสมัยที่ ๔ ก าหนด ๑ – ๑๕ ธันวาคม 
(ด้วยคะแนน ๒๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  ลา – ท่าน  ขาด –  ท่าน    
ผู้เข้าประชุม ๒๘ ท่าน) 

  

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
(นายชุมพล   บุญชัย) 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
(นายขุนแผน   บุตรวงศ์) 

4.2 การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้ สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เชิญท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้พิจารณาก าหนดครับ 
 

           ผมเข้าใจว่าท่านทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา เสนอแล้วครับ ผมขอเสนอ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรกของปี ๒๕๖๔ เป็นช่วง
วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเวลา  ๑๕  วันครับ 
 

           รับรอง    
 

  

ส.อบต. หมู่ 1๐ 
(นายอดุลย์   ปัจฉิมมา) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

           รับรอง 
 
 

           ท่านชุมพล    บุญชัย  ได้เสนอให้มีการประชุมครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑๕ 
วัน มีท่านขุนแผน   บุตรวงศ์   และท่านอดุลย์   ปัจฉิมมา  เป็นผู้รับรอง 
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบครับ 
 

           มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมครั้งแรก ๑ – ๑๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ระยะเวลา  ๑๕ วัน (ด้วยคะแนน  ๒๗  เสียง งดออก
เสียง  ๑  เสียง ลา  - ท่าน  ขาด  -  ท่าน  ผู้เข้าประชุม  ๒๘  ท่าน) 
 



 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 

                    - ๑๐ - 
 
 

๔.๓ ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒/๒ 
 

          สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดจัดตั้ งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล) อย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง เพ่ือเป็น
การช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพ้ืนที่ 
ด้วยเหตุนี้จึงเสนอขอความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณี
เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่ วนต าบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ล าดับที่ ๑ 
โครงการ/กิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ต าบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ
บัญชาการ ( Incident Command Sytem:ICS)  การควบคุมสั่ งการ        
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 



              - ๑๑ - 
 
๓.เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
๔.เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ในระดับ
พ้ืนที่ให้ความให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความช านาญในการ
จัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ คน 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ปี ๒๕๖๓  จ านวน  ๒๒๖,๒๐๐   บาท 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ร้อยละเก้าสิบของผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
๒.ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งพ้ืนที่ เมื่อเกิดสาธารณ
ภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจาก       
สาธารณภัย 
๓.กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           ก็ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หากทุกท่ าน เห็นชอบในร่ า งแผนนี้ แล้ ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนก็จะได้ด าเนินการเป็นแผนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๒ / ๒๕๖๓  และประกาศใช้ต่อไป ขอบคุณค่ะ   
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 

มติที่ประชุม 

           มีท่านใดมีความเห็นอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ครับ 
 

          มติ เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบการเ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  (ด้วยคะแนน  ๒๗  เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง ลา  - ท่าน  ขาด  -  ท่าน  ผู้เข้าประชุม  ๒๘  ท่าน) 

  

  
  

  
 



     - ๑๒ - 
 

  

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา) 
 
 
 

๔.๔ ขอความเห็นชอบแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ (หน้า ๒๐ 
ล าดับที่ ๑๕)  

 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้มีมติ
เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก
มีข้อผิดพลาดในรายละเอียด จึงจ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าที่ผิด เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ อ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๓ วรรค ๒ การ
แก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น 

การแก้ไข 
           ถ้อยค าเดิม 

            ปรับปรุ งถนนคอนกรีต เสริ ม เหล็ กภาย ในหมู่ บ้ าน เป็ น
ถนนลาดยาง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ ความต้องการ ผิวจราจร ๕.๐๐  
เมตร  ยาว ๑,๒๐๐  เมตร  หนา ๐.๐๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนลาดยางไม่
น้อยกว่า ๖,๐๐๐  ตารางเมตร  เส้นทางเริ่มจากถนนลาดยางเดิม ถึง หน้า
โรงเรียน (พิกัดเริ่มต้น E0360086 N0960297 สิ้นสุด E0359562 
N199227) ตามแบบแปลน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เลขที่ 1-01 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน   1 ป้าย  
          ถ้อยค าที่แก้ไข 
 ปรับปรุ งถนนคอนกรี ต เส ริ ม เหล็ กภาย ในหมู่ บ้ า น เป็ น
ถนนลาดยาง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ ความต้องการ ผิวจราจร ๕.๐๐  
เมตร  ยาว ๑,๒๐๐  เมตร   หนา ๐.๐๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐  ตารางเมตร  เส้นทางเริ่มจากถนนลาดยางเดิม ถึง 
หน้ า โ ร ง เ รี ย น  ( พิ กั ด เ ริ่ ม ต้ น  E0360086 N0960297 สิ้ น สุ ด 
E0359562 N199227) ตามแบบแปลน กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน   1 ป้าย 
 

           ครับท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขอแก้ไขถ้อยค าในรายงาน
การประชุม ตามรายละเอียดที่ท่านได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบแล้ว         
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เรียนเชิญครับ 
 

ตอนแรกผมว่าจะถามในวาระอ่ืนๆ แต่พอเสนอญัตติเข้ามาผมก็
ขอพูดเรื่องถนน หมู่ ๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ถนนลาดยาง ซึ่งเมื่อวานก็ได้พูดคุยกับท่านปลัดอยู่ว่า แนวทางการปฏิบัติ
โครงการนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าเขาจะท าอย่างไร ที่นายช่างโยธาได้ชี้แจง
เมื่อครั้งก่อนนั้น แจ้งว่าท าความสะอาดโดยการปัดฝุ่น ลงน้ ายา และก็ลง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 - ๑๓ - 
 
แอสฟัลท์  ผมอยากจะเห็นตัวอย่างการท างานลักษณะนี้ก่อนของปีที่ผ่าน
มา ปีของปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เพ่ือดูว่างานที่ท านั้นผลสมบูรณ์ ประโยชน์
มากน้อยเพียงไร มีผลกระทบหรือไม่ ช่างก็เคยเอาวิธีการปฏิบัติให้ผมดูใน
โทรศัพท์ จริงๆแล้วควรจะขึ้นจอให้ดูรายละเอียดไปพร้อมกัน จะได้เข้าใจ
ไปพร้อมกัน ที่ เสนอญัตติ เข้ามาขอแก้ไขถ้อยค า แบบ ท -๔-๑๐๑ 
กระทรวงมหาดไทยและแบบทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
แตกต่างกันอย่างไร ก็ขอให้อธิบายเรื่องของรูปแบบด้วยว่า เพราะว่าผมก็
ยังไม่เข้าใจในแบบแปลนว่าแบบกระทรวงมหาดไทย อาจจะรื้อถอนถนน
คอนกรีตเดิมออกไป แล้วลงน้ ายาแล้วลงแอสฟัลท์ใหม่ หรือของกระทรวง
คมนาคม อาจจะปัดฝุ่นแล้วลงน้ ายาแล้วเททับ ผมก็ยังไม่เข้าใจก็ขอให้
อธิบายกันไปหารือกันไปก่อนที่เราจะเห็นชอบก็ต้องท าความเข้าใจกัน
ก่อน มันจะได้ไม่มีปัญหา เวลาลงปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาชี้แจง 
อธิบายให้เข้าใจและในวันนี้ มีท่านผู้น าร่วมประชุมจ านวนมาก และ
คณะกรรมการวิสามัญก็อยู่พร้อมกัน เราจะได้เข้าใจพร้อมกันในตรงนี้ แม้
แบบที่จะเปลี่ยนแปลง อธิบายให้พวกเราฟังคร่าวๆ ก็อาจจะรู้ในเบื้องลึก
ได้ เพราะค าอธิบายก็จะเข้าใจง่ายกว่าที่เราอ่านเอกสารแบบแปลนนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

 

ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเรื่องแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยาง บ้านโพนสวาง หมู่ ๔ ขอน าเรียนว่า ญัตติที่
ยื่นเสนอนั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูแปบรายการ เปลี่ยนแปลงเฉพาะถ้อยค า
ในรายงานการประชุม เนื่องจากว่าตัวแบบที่น าเสนอให้กับทุกท่านนั้น
ถูกต้องแล้ว เป็นแบบของทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และจะใช้
แบบนี้เป็นแบบก่อสร้าง ข้อผิดพลาดในถ้อยค าที่ผิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และในรายงานการประชุมสภา ฉบับที่ให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
พิมพ์ข้อความผิด อาจจะเนื่องจากเห็นชื่อโครงการขึ้นชื่อด้วยโครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็เข้าใจว่าเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้อเท็จจริงแบบถนนลาดยาง ท-๔-๑๐๑ ไม่มีอยู่ในระบบแบบ
แปลน ข้อผิดพลาดนี้ ดิฉันพบเมื่อช่วงที่ก าลังจะท าการ Ebidding ก็เลย
ต้องหยุดชงักโครงการ รอน าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นชอบ
แก้ไขให้ก่อน ส าหรับรูปแบบรายการ งบประมาณ ตามแบบที่ช่างได้น า
เรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณานั้นถูกต้องแล้ว ผิดเฉพาะ
ถ้อยค าในแผนและรายงานการประชุมค่ะ ก็ขอน าเรียนให้สมาชิกสภาทุก
ท่านทราบ หลังจากนี้ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอให้นายช่างโยธา 
ได้อธิบายถึงแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ถนนลาดยาง หมู่ ๔ และแนวทาง วิธีการด าเนินการตามแบบที่ท่านเขียน
ขึ้นมา ให้ทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมกัน ขอเรียนเชิญค่ะ 

 
 
 



 
 
นายช่างโยธา 
(นายวุฒิพงษ์  บาลนาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - ๑๔ - 
 

เรียนเชิญทุกท่านดูบนจอไปพร้อมกันครับ แบบที่น าเรียนให้ทุก
ท่านทราบนี้ เป็นแบบที่คัดลอกจากทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร แบบ
ถนนกว้าง ๕ เมตร รูปภาพตัดทางขวา เราจะเห็นพื้นเดิมถนนคอนกรีตคง
เคยสังเกตที่เขาท าถนนตัดใหม่เสริมเหล็ก เราจะท าการลาดน้ ายางมะตอย   
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็นงานที่หยาบไม่ละเอียด ไม่ได้ท า       
โฟร์ฟราย ทุกท่านคงเคยสังเกตที่เขาท าถนนตัดใหม่ คงจะเห็นสเปรย์     
สีแดงๆแล้วปักหมุด แต่เผอิญของเราตัวนี้เป็นพ้ืนถนนทางเดิมจะง่าย
หน่อย เราจะใช้รูปแบบปูแอสฟัลท์ติด หนา ๕ เซนติเมตร ปูทับเลย ตาม
บัญชีรายการนี้เลย สีด าเป็นพ้ืนผิวทางลาดยาง น้ ายาแฮ็กโคส์จังหวัด
สกลนครออกแบบทดสอบผลเทสต์ ไม่ได้นะครับ เนื่องจากสกลนครเป็น
แขวงการทาง ต้องไปออกแบบทดสอบที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ จะต้อง
ใช้เวลาหน่อย เวลาท าปัดฝุ่นถนนเสร็จ จะลงน้ ายายางมะตอย น้ ายาจะ
แห้งซึมลงยึดผิวจราจรเดิมไว้ แล้วลงแอสฟัลท์ติด ขบวนการจะประมาณนี้
นะครับ ในพ้ืนที่อ าเภอเราท างานลักษณะนี้อยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ธาตุนะครับ ผมจะได้ปรึกษาหารือกับเขา และขอให้เขาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ และ
ผมจะปรึกษากับทางหลวงชนบทด้วยครับ เนื่องจากว่าผมก็ยังไม่เคย
ท างานลักษณะนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ทุกท่านก็คงได้รับทราบข้อมูล วิธีการปฏิบัติโครงการนี้แล้วนะ
ครับ ท่านสมาชิกมีค าถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม 
ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๒ แก้ไขข้อความเป็น แบบทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ครับ 

 

มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ด้วยคะแนน  ๒๗  เสียง งดออกเสียง 
๑  เสียง ลา  - ท่าน  ขาด  -  ท่าน  ผู้เข้าประชุม  ๒๘  ท่าน) 

 

๔.๕ ขอความเห็นชอบแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามใน
สัญญาจ้างแล้ว 
 

          ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้ท าสัญญาจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๕ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 
๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
๑๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้า
หมื่นหกพันบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ผู้รับ
จ้างไม่สามารถด าเนินการเป็นไปตามรูปแบบรายการได้ พ้ืนที่ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ เมตร ไม่สามารถลงหินลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐ เมตร ได้ เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างติดกับลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

             - ๑๕ - 
 
ของหมู่บ้านทั้ง ๒ ด้าน จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ โดยการปรับลดค่างานส่วนที่เป็น
ลูกรัง จ านวน ๔.๔๐  ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑,๑๕๘.๕๖  บาท คืน
คลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ต่อไป อ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗  
           มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะ
แก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะ
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้  
           (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า 
           (๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หาก
การแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
            (๓) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือ
ประโยชน์สาธารณะ 
            (๔) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
           ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้
ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
            การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 
             ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อ
รวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หาก
วงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่ งซื้อ หรือสั่ งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
             ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลง 

 

ครับท่านปลัดก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ทุกท่านได้รับทราบ
แล้ว มีท่านใดมีข้อเสนอเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมยกมือให้
ความเห็นชอบครับ 

 

มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ด้วยคะแนน  ๒๗  เสียง งดออกเสียง 
๑  เสียง ลา  - ท่าน  ขาด  -  ท่าน  ผู้เข้าประชุม  ๒๘  ท่าน) 

 
 
 
 



 
 
ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 

ปลัด อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ๑๖ - 
 

๔.๖ ขอความเห็นชอบการสร้างวัดป่าสมณวงศ์ในที่ดินของรัฐ 
          ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
 

เป็นญัตติที่เร่งด่วนที่ทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเจริญศิลป์ ส่งเรื่อง
เข้ามาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เพ่ือขอความเห็นชอบการสร้างวัด
ป่าสมณวงศ์ อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (หมวด ๓) การใช้ประโยชน์  ข้อ ๗ 
นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้ หรือยินยอมให้
บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  เนื่องจากเป็นที่ดินของรัฐ ผู้มีหน้าที่ดูแล
รักษาคุ้มครองป้องกันเป็นหน้าที่ของนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ ที่มาเกี่ยวข้องกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในวันนี้  
และขอน าเรียนหลักเกณฑ์การสร้างวัดให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ ทราบดังนี้ 

๑. ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ 
๒. เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นพ้ืนที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ และ

การประกอบศาสนกิจ 
๓. เป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน 
๔. มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการท านุ

บ ารุง ส่งเสริมจากประชาชน 
๕. ตั้งอยู่ห่างจากวัดอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 
๖. จ านวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันไม่น้อย

กว่าสองแสนบาท ในกรณีมีความจ าเป็นจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตาม (๑) 
(๓) หรือ (๕) ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่
ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับด้วย 

เนื่องจากการสร้างวัดดังกล่าว เป็นการสร้างในที่ดินของรัฐ ซึ่ง
เป็นที่  สป.ก. ฉะนั้นที่ เกี่ยวข้องกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
ก็เนื่องจากการสร้างวัดในที่ของรัฐ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ที่จะสร้างวัด ก็ขอน าเรียนหลักเกณฑ์
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านได้รับทราบ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเห็นชอบให้มีการสร้างวัดป่าสมณวงศ์  เพ่ือ
ประกอบการยื่นขอใช้ที่ดินของรัฐต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
และในรายละเอียด ดิฉันขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๑๒ ได้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือความชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ 

 
 



 
 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
(นายทองปาน  กัลยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๗ - 
 
ขอน าเรียนรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ครับ  
ที่พักสงฆ์วัดป่าสมณวงค์ บ้านโนนเจริญศิลป์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๔๔ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ๒๒๖ ไร่  ๑ งาน ๕๙ 
ตารางวา โดยประมาณได้แบ่งเป็น  ๔  ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑  แปลงเลขที่ 
๑๔ ต าแหน่งที่ดินระวาง/กลุ่มที่ ๕๗๔๔ ๗๐๕๘ ในจ านวนเนื้อที่ประมาณ 
๘๓ ไร่  ๓๖  ตารางวา เป็นเขตพุทธวาส สังฆวาส   ส่วนที่ ๒  แปลงเลขที่ 
๑๙ ระวาง/กลุ่มที่ ๕๗๔๔ ๗๐๕๘ ในจ านวนเนื้อที่ประมาณ ๔๙ ไร่ ๒ 
งาน ๓๖ ตารางวา เป็นเขตพุทธอุทยาน  ส่วนที่ ๓  แปลงเลขที่ ๒๐ 
ระวาง/กลุ่มที่ ๕๗๔๔ ๗๐๕๘ ในจ านวนเนื้อที่ประมาณ ๓๔ ไร่ ๓ งาน 
๘๒  ตารางวา เป็นเขตพุทธอุทยาน ส่วนที่ ๔ แปลงแยกจากแปลงที่ ๑ 
ระวาง/กลุ่มที่ ๕๗๔๔ ๗๐๕๘จ านวนเนื้อที่ประมาณ ๕๘ ไร่ ๓ งาน ๕  
ตารางวา เป็นเขตพุทธอุทยาน มีพระสงฆ์จ านวน  ๗  รูป  ปัจจุบันมี
อาคารเสนาสนะหลายรายการเช่น ศาลาการเปรียญ ศาลาพักสงฆ์ กุฏิ
พระภิกษุ โรงครัว และโรงน้ าปานะ  เป็นต้น   

 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
(นายชุมพล  บุญชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

          เรื่องที่ก าลังพิจารณา การก่อสร้างวัด เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเราพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากประสบการณ์ที่เคยท ามา 
ท่านทองปาน กัลยา น าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น เข้าใจว่า
เป็นที่ สป.ก. ออกมาแล้ว ตามท่ีท่านก านันได้ชี้แจง มันน่าจะเป็นอย่างนั้น 
ถ้า สป.ก. ให้บุคคลใดครอบครองแล้วมาอุทิศให้วัดมันค่อนข้างที่จะยาก 
เท่าที่ผมเคยท ามา ที่วัดป่าคีรีวงกต ที่ สป.ก. ประกาศให้คนครอบครอง 
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงเจตนาครอบครอง เพราะเรากันไว้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ โดยไม่มีเจ้าของ แต่ของท่านทองปาน กัลยา ชี้แจง ผมเข้าใจว่า 
เป็นพื้นที่ท่ีมีเจ้าของแล้ว เราต้องท าเรื่องถึง สป.ก. และท าเรื่องขออนุญาต
สร้างวัดออกในนามรองผู้ว่าราชการจังหวัด นะครับ ยังไงก็แล้วแต่วัดนี้ก็
เจริญรุ่งเรือง ก็ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเราได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบด้วยนะครับ เพราะขบวนการนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้น าหมู่ ๑๒ 
และท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสมณวงศ์ จะได้ด าเนินการต่อไป เมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเราได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ขอบคุณ
ครับ 
 

           มีท่านใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการจัดตั้งวัดป่าสมณวงศ์ บ้านโนน
เจริญศิลป์ 
 

  มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ก่อสร้างวัดป่าสมณวงค์ โดย
โครงการก่อสร้างไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านดิน เสียง น้ า และ
อากาศ  (ด้วยคะแนน  ๒๗  เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง ลา  - ท่าน     
ขาด  -  ท่าน  ผู้เข้าประชุม  ๒๘  ท่าน) 
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ก านัน  ต.หนองแวงใต้ 
(นายร าเพลิน  ทองไสย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
(นายขุนแผน   บุตรวงศ์) 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
(นายชุมพล   บุญชัย) 

   - ๑๘ - 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
 

          งานปกครองช่วงนี้ก็เริ่มเพลาๆลงแล้ว ส่วนที่เป็นห่วงในชุมชน 
อย่างที่ทุกท่านทราบข่าวการจี้ ปล้น ฉกชิง วิ่งราว ประเทศไทยเราขึ้นหน้า
หนึ่งเรื่องนี้อยู่หลายวัน ตลอดจนข่าวการฆาตกรรม ฉะนั้นฝ่ายปกครอง
ท้องที่ก็ฝากถึงท่านผู้น า ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอ
ความร่วมมือประสานงานต่างๆ และเรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ 
ก็ต้องให้ความส าคัญ ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วน
ต าบล เราท้องถิ่นท้องที่จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเพ่ือให้ บ้านเมือง
เจริญรุ่งเรืองต่อไป ส าหรับผมก็มีเรื่องน าเรียนท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

          ผมขอน าเรียนเรื่องงานซ่อมแซมฝายห้วยโน้ต ผมส่งเรื่องมานาน
แล้วนะครับ วันนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพด ก็มา
ปรึกษาหารือเรื่องนี้กับท่านปลัด กระผมก็ร่วมปรึกษาหารือหาแนว
ทางแก้ไข ที่ผ่านมาก็คุยกับกองช่างไว้อยู่ ขอให้เร่งรีบให้ด้วย กลัวฝนจะ
มา เกรงจะท างานไม่ได้ ฝากถึงท่านนายก และนายช่าง ขอความกรุณา
ด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ     
 

           ผมได้ร่วมประชุมหารือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
วังเยี่ยม เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุถนนเส้น อบจ.ก่อสร้าง ตรงฝายห้วยลึก 
เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและที่ผ่านมา 
เมือเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มี่รอดสักราย เพราะเป็นถนนสูง ไม่มีไหล่ ไม่มีราว
กั้นถนน ถนนสูงประมาณ ๓๕๐ เมตร อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ส่วนมากเป็นรถ 
มอเตอร์ไซด์ ผมจึงอยากหารือทางเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และผู้น าชุมชน ในการหาแนวทางแก้ไข ที่จริงเป็นถนน อบจ.
รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการป้องกัน อย่างน้อยควรมีป้ายบอกทาง หรือมีราว
กั้น ผมจึงขอหารือถึงท่านผู้บริหารด้วยครับ ว่าเราจะมีแนวทางอย่างไร      
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก  อบต. 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเรียนว่าถนนเส้นที่ อบจ.ก่อสร้างเสร็จใหม่ เส้นบ้านวังเยี่ยม 
โนนเจริญศิลป์ หลังจากเกิดอุบัติ เหตุรถมอเตอร์ไซด์เสียชีวิต ทาง
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าหมู่บ้าน เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมถอดบทเรียน เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข จากการประสานงาน ดิฉันรอรับการคืนข้อมูลจากโรงพยาบาล
เพ่ือจะได้ท าเรื่องถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แต่เบื้องต้น ดิฉัน
ได้ประสานโดยวาจากับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ไป
แล้ว  เบื้องต้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้สั่งการให้
นายช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและให้ท า
ป้ายสัญลักษณ์บอกทางโค้ง ทางอันตราย สะท้อนแสงให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางได้มองเห็น เพ่ือจะได้เพ่ิมความระมัดระวัง ส่วนความคืบหน้า 
ดิฉันจะได้ประสานและแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 



 
 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๙ - 
  

          ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิก และผู้น าหมู่บ้านได้ดูคลิปการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ การท างานแบบนี้ผมว่าไม่ควรท าต่อ ควร
จะยกเลิกแล้วมาท าใหม่ และท างานอยู่ในลักษณะนี้จ านวน ๓ เที่ยว และ
ได้ไปพูดคุยให้แก้ไข ก็เห็นท าดีขึ้นมาบ้าง ก็อยากจะให้สมาชิกของเรา
วินิจฉัยว่า หากเป็นเช่นนี้อีกครั้งท่านจะยอมให้เข้ามาท าหรือไม่ 

การตักหิน ปูน ทราย ผสมข้างทางแล้วเทถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลย ไม่ได้ปูนจากแท่นคอมพิวเตอร์ จนรอบสองเนื้องานในวันที่จะเท 
แจ้งเท ผมได้ว่าจ้างวิศวกรมารอดู แต่วันดังกล่าวผู้รับจ้างไม่ได้มาเทปูน ไม่
รู้ไปไหน ตามภาพนี้เป็นการเทปูนวันที่สอง ซึ่งวิศวกรไม่ว่างมาดูงานให้ 
ผมก็ได้ตักเตือนไปด้วยแล้ว การผสมปูนไม่มีความช านาญ ขาดความ
รับผิดชอบ จริงๆแล้วอัตราน้ าหนักความเหนียวแน่นลูกปูน ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร แต่งานนี้ผมว่าคงไม่ได้     
ก็ต้องรอดูผลทดสอบ ผมได้ตามไปดูจุดผสมปูน ผมได้ถามถึงอัตราส่วน 
เขาแจ้งว่าใส่ทราบ ๓.๕ คิว ใส่น้ า  ๕๐๐  ลิตร หิน  ๓๘  ตัก  ซึ่งดูแล้ว
เป็นหินล้วนๆ ที่ไหลลงมากอง เลยต้องให้หยุดการเท เนื่องจากไม่มีความ
ช านาญในการผสมและเรื่องอัตราส่วน ไม่ใช่ว่าผู้รับเหมาไม่ดี ที่ตรวจดูนี่
แหล่ะครับคือความบกพร่อง บางครั้งเราก็ไม่มีอ านาจหน้าที่ ต้องอาศัย
วิศวกรจากที่ อ่ืนช่วยดู ซึ่งเราก็ต้องใช้งบประมาณของตนเอง เพ่ือ
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนในต าบลของเรา เมื่อดูแล้วก็ขอให้ท่าน
สมาชิกพิจารณาว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีแบบนี้อีก อันนี้กรรมการ
วิสามัญ กรรมการหมู่บ้าน ก็ยืนดูอยู่ด้วย แต่การตัดสินใจ ผมไม่มีอ านาจ
สั่งหยุด จริงแล้วผมจะสั่งหยุดเอาไปเททิ้ง เอาใหม่ก็ได้ แต่ถ้าเขาฟ้อง      
ล่ะครับ เพราะมันเกินหน้าที่ที่ก าหนด และถ้ามันเสียหาย เราฟ้องเขาได้
หรือไม่ เขาก็อ้างหมดสัญญาแล้ว เราก็ท าล าบาก สุดท้ายเราก็มาฟ้อง
เจ้าหน้าที่เราเองที่บกพร่องในหน้าที่ ฉะนั้นผมจึงขอหารือจากเพ่ือน
สมาชิก หากผู้รับเหมามาลักษณะนี้ เรายังจะให้เขาท าอย่างนี้หรือไม่ 
จริงๆแล้วในใจของผม คุณรับงานคุณจะมาจากไหนไม่ว่า แต่ขอให้คุณเอา
ปูนที่เขาท ามาตรฐานในแท่นปูน เพราะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมส่วนผสม 
เพราะสังเกตงานที่เขารับปูนมาจากแท่นปูนจะไม่ค่อยมีปัญหา ตามหลัก
รถปูนที่มาส่งปูน ต้องมีใบออกตั๋วปูนออกมาด้วย ซึ่งในใบตั๋วปูนนั้นจะ
บอกส่วนผสมให้เราทราบ พอถึงหน้างานเขาเริ่มปล่อย ไม่สามารถปรับ
เกลี่ยได้ การจะเติมน้ าเข้าผสมต้องได้รับการอนุญาตจากช่างผู้ควบคุมงาน
ก่อน จึงจะเติมได้ นี่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่งานเรายังท าไม่ถึงขั้นนั้น 
แต่อยากให้พวกเราดูเอาไว้ครับ ซึ่งทางเราไม่สามารถสั่งหยุดงานได้ ผู้สั่ง
หยุดงานได้ก็มีเพียงช่างผู้ควบคุมงานเท่านั้น ครั้งต่อไปหากมีผู้รับเหมาที่
จะเข้ามาท างานลักษณะนี้ ผมก็ไม่เห็นด้วย ควรรับปูนจากแท่นปูน เพราะ
แท่นปูนก็มีอยู่ใกล้ๆ แถวนี้ ราคาก็พอได้ ก็ขอวอนนะครับ ก็ขอให้ค านึงถึง
ประโยชน์แก่ประชาชนบ้าง  ส่วนเสียหายก็สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 



 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           - ๒๐ - 
 
และผู้บริหารด้วย ฝากด้วยนะครับ หากพบหากเห็น ก็ช่วยประสาน
คณะกรรมการวิสามัญด้วย ช่วยกันดู คณะกรรมการวิสามัญไม่ได้มีอ านาจ
อะไรมากมาย ที่ผ่านมาก็มีค าครหาแล้วว่าคณะกรรมการวิสามัญท าเกิน
อ านาจหน้าที่ครับ ขอบคุณครับ 

 

ตามที่ท่านสมาชิกได้พูดคุยถึงเรื่องงานที่เราก าลังด าเนินการ 
ดิฉันต้องขอเรียนว่า ในการท างานครั้งนี้งานเรามีจ านวนหลายโครงการ 
และเป็นการใช้เงินงบประมาณเงินสะสม การใช้เงินสะสมนี้ก็เป็นการใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เป็นเหตุที่ดิฉันต้องกระจายหาผู้รับจ้าง
จ านวนหลายๆราย เข้ามาด าเนินการ ก็เพ่ืออยากจะให้พ่ีน้องประชาชนได้
ใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ เหล่านั้น จริงๆแล้วผู้รับจ้างที่เคยท างาน
มาก่อน ก็เข้ามาท างานอยู่นะคะ และมีรายใหม่เข้ามาอีกหลายราย และ
ในการตัดสินใจเลือกผู้รับจ้างที่เข้ามาท างานนั้น ตัวดิฉันเองเป็นผู้เลือก แต่
ในการปฏิบัติงานนั้น เขาจะท าอย่างไรนั้น ขอให้เข้าใจเจตนาด้วยนะคะว่า 
ดิฉันก็ต้องการจะให้งานออกมาดี แม้แต่ใช้วิธีเอาโม่ผสมเทหน้างาน ดิฉันก็
ต้องเลือกมาท า หมู่ ๑๒ เป็นเส้นแรกที่ดิฉันตัดสินใจท า ก็เห็นผลผลิต
ออกมาดี ชาวบ้าน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก็ยอมรับคุณภาพของ
งานนั้นด้วย และผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ 
เรียนให้ทราบเลยว่า ยังไม่เคยเห็นผลงานของเขา ก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่า 
ถ้าผู้รับจ้างรายไหนเข้ามาท างาน แล้วท างานไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ท างานไม่
เป็นไปตามรูปแบบรายการ ดิฉันไม่ได้ติดใจในเรื่องใดๆเลย ขอให้บอก
กล่าวพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน หาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะเข้ามา
ท างานในพ้ืนที่ ก็ขอน าเรียนว่า ถ้าผู้รับจ้างรายนี้ผลทอดสอบคอนกรีต
ออกมาไม่ผ่านก็จะมีวิธีการ ขบวนการปฏิบัติต่อไป 

ดิ ฉั น ก็ ต้ อ ง ฝ า ก น า ย ช่ า ง โ ย ธ า  ไ ด้ ก า ชั บ  ค ว บ คุ ม ง าน 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และฝากคณะกรรมการวิสามัญ ได้ช่วย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย ส่วนเรื่องที่ท่านเกรงผู้รับจ้าง
จะฟ้องนั้น ถ้าเป็นเรื่องความบกพร่องของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน ถ้า
หากมีเรื่องฟ้องร้อง ตัวดิฉันจะยืนหยัดอยู่ เคียงข้างท่าน จะหาแนว
ทางแก้ไข หากเป็นเรื่องฟ้องร้อง การขึ้นศาลนั้น คงต้องเป็นตัวดิฉันเองที่
เป็นคู่กรณี ก็ขออนุญาตน าเรียนให้คณะท างานทุกท่านได้สบายใจ ถ้าหนัก
หนาสาหัสในวันที่ท่านไปดูงาน ดูแล้วไม่ไหวจริงๆ ขอให้ท่านสั่งหยุดงาน
ได้ และให้ประสานหาดิฉันทันที ดิฉันจะเป็นผู้สั่งหยุดงานนั้นอีกขั้น ทั้งนี้
ทั้งนั้นให้เป็นเหตุที่สมควรแก่เหตุนะคะ ส่วนเรื่องผลทดสอบคอนกรีตฝาก
นายช่างโยธาได้ตรวจสอบให้ด้วย อย่าให้ต่ าว่าเกณฑ์ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส่วนเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๓ บ้านดอนกลอย เมื่อ
ตอนต้นการประชุม มีท่านสมาชิกได้พูดถึง ถนนเส้นนี้ ขอเรียนว่า ผู้รับ
จ้างจะเข้ามาด าเนินการ แต่ขอรอดูผลทดสอบคอนกรีตก่อน เมื่อ
ผลทดสอบคอนกรีตมา ดูค่าผลทดสอบคอนกรีตแล้วจะได้แจ้งผู้รับจ้างมา
ด าเนินการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันไว้ ก็ขอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก านัน ต.หนองแวงใต้ 
(นายร าเพลิน  ทองไสย์) 
 
 

 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 

 
                - ๒๑ - 
 
อนุญาตน าเรียนเพ่ือทราบ และในการท างานนี้ขอให้ทุกท่านได้เชื่อใจ 
ไว้ ใจพวกเรา เราจะพยายามท าในสิ่งที่ดี  สิ่ งไหนที่ เกินก าลัง เกิน
ความสามารถ ก็ฝากทุกท่าน ทั้งท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่านคณะกรรมการวิสามัญ ตลอดจนท่านผู้น าหมู่บ้าน ช่วยกัน
ก ากับดูแล เพ่ือให้งานในพ้ืนที่เรานั้นออกมาดีมีคุณภาพ 

ดิ ฉั น ต้ อ ง ข อข อบ คุ ณ ท่ า น ผู้ น า ห มู่ บ้ า น ทุ ก ห มู่ บ้ า น  ที่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้านพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 
ก็ต้องขอบคุณทุกหมู่บ้านอีกครั้งค่ะ และขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ท่านคณะกรรมการวิวสามัญทุกท่าน ที่ ร่วมลงพ้ืนที่
ประชาคมสร้างความรับรู้ในหลายๆเรื่อง ให้กับประชาชนได้รับทราบ 
ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อประชาชนต าบลหนองแวงใต้ 

 

เรื่องขยะ เป็นขยะอันตรายซึ่งอยู่ไม่ไกลจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลของเรา เข็มฉีดยา ขวดยา ถ้าลูกหลานเราเดินไปแถวนี้จะเกิดอะไร
ขึ้น มันเป็นขยะอันตราย วันนี้อยากหารือกับท่านผู้น า ท่านสมาชิก มัน
เป็นหน้าบ้านหมู่ ๓ เป็นหลังบ้านของเรา อยู่ใกล้โรงเรียนด้วย ผมขอ
ปรึกษาว่าเราจะหาวิธีการก าจัดขยะนี้ดีหรือไม่ เราจะท าอย่างไร เมื่อใด 
เรามีผู้น า จิตอาสา อสม. ช่วยกันก าจัด แต่คนจะลงเก็บกวาดไม่ได้ ต้องใช้
รถตักไม่ใช่ล้อยางเท่านั้น จะลงไปท างานได้ ในค่าใช้จ่ายรถแม็คโคเล็กผม
จะจ่ายช่วย ๒,๐๐๐  บาท การเผาน่าจะเป็นชาวบ้านที่ทิ้งขยะเผาๆ แล้ว
เหลือแต่เข็มล้วนๆ ส่วนพวกขวดเล็กๆ เป็นขวดวิตามิน ผมจึงขอหารือที่
ประชุมเราจะด าเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ 

 

      ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ๑ ที่ดูแล
เรื่องขยะ ไม่ใช่การแก้ตัวนะครับ ถนนเส้นบ้านดอนกลอย – ศรีสว่าง เรา
ก็ได้ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ แต่ก็ไม่ได้ผล ยังคงมีทิ้งขยะกัน 
ชุมชนเราไม่ให้ความร่วมมือ เห็นคนนึงทิ้งก็มาทิ้งด้วยกัน ส่วนขยะที่เป็น
เข็มผมก็ไม่ได้ดู แต่ช่วงนี้เคยพัฒนาช่วงเตรียมเส้นทางวิ่ง ผมก็ได้เอารถไถ
ไปไถกลบครั้งหนึ่งแล้ว เดี๋ยวผมจะไปดูอีกครั้งครับ ส าหรับการจัดเก็บ ผม
จะประสานทีมงานร่วมด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

 

       ครับ วาระอ่ืนๆ ก็พอสมควรแล้วนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ 

  

ปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ ๒๕๖๓   ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  256๓ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 



 
          - ๒๒ – 
 

 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(ลงชื่อ) ขนิษฐา   ชูกลิ่น 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

เมื่อวันที่                             . 
 

(ลงชื่อ)                   ขุนแผน   บุตรวงศ์ 
(นายขุนแผน   บุตรวงศ์) 

ประธานกรรมการ 
 

(ลงชื่อ) 
 
                    ชุมพล   บุญชัย 

(นายชุมพล    บุญชัย) 
กรรมการ 

 
(ลงชื่อ) 

 
ทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา 

(นายทวีศักดิ์     จันทร์จุฬา) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

(ลงชื่อ) เสรี    ลุยสุข 
(นายเสรี  ลุยสุข) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
 

กิจการสภาฯ  
อบต.หนองแวงใต้โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๔๒-๗๐๔๗๘๘ 

               


