
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี   ๒๕6๒ 

วันท่ี   ๑๘   เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕6๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

………………………………………………………………. 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายบุญอนันต์     คุ้มไพทูรย์ ประธานสภา  อบต. บุญอนันต์  คุ้มไพทูรย์   

2. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง รองประธานสภา  อบต. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง 

3. นายประเสริฐ  รุ่งเรือง เลขานุการสภา ประเสริฐ  รุ่งเรือง 

4. นางไพฑูรย์  ศรีคูณ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๑ ไพฑูรย์  ศรีคูณ 

5. นายสุนนท์  มากสิงห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๑ สุนนท์  มากสิงห์ 

6. นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๒ สุเพ็น  ปิดตาทานัง 

7. นางประภาวดี  ธรรมกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๒ ประภาวดี  ธรรมกุล 

8. นางสาวเมย  อนุศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี   ๓ เมย  อนุศิริ 

9. นายจ าเนียร    สัมพันธพงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๔ จ าเนียร สัมพันธพงษ์ 

10. นายประดิษฐ  ปัจจัยโคถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๔ ประดิษฐ  ปัจจัยโคถา 

11. นายสุข   ปิดตาทะโย สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๕ สุข  ปิดตาทะโย 

12. นายสมพร    ปัตตายะโส สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๖ สมพร  ปัตตายะโส 

13. นายบุญหลั่น    วรรณวิจิตร สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๗ บุญหลั่น   วรรณวิจิตร 

14. นายวิเชียร  ประกอบมิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๗ วิเชียร  ประกอบมิตร 

15. นายสิทธิชัย  ปินะสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  ๘ สิทธิชัย  ปินะสา 

16. นายส าเรียง  จันวงสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  8 ส าเรียง จันวงสา 

17. นางสมร  ปินะถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๙ สมร  ปินะถา 

18. นางอรทัย  ปินะกัง สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๙ อรทัย  ปินะกัง 

๑๙. นายประเสริฐ   บุญเบ้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี  ๑๐ ประเสริฐ   บุญเบ้า 

ผู้ไม่มาประชุม 

             - ไม่มี  



-2- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด  
รักษาราชการแทน ปลัดอบต.  
ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต. 

รุ่งราณี  สุวรรณเก 

๒. นางสาววิมลรัตน์  หลงศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข วิมลรัตน์ หลงศรี 

๓. นายเหรียญชัย  บุญพา วิศวกรโยธา เหรียญชัย  บุญพา 
๔. นางสาวกิ่งกาญจน์  

ภาชนะวรรณ์ 
นิติกร กิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐   น. 

เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวน   

บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน     
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป ครับ 

ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลดงดวน   

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  
๑ ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี พ.ศ. 256๒ วันท่ี ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. 256๒ 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวำระที่ ๒   เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน        
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 256๒ 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ เมื่อ 
วันท่ี ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๒   
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตรงไหนหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระที่  3 เร่ืองกระทู้ถำม 
- ไม่มี 

 

 



-๓- 
ระเบียบวำระที่  4 ญัตติค้ำงพิจำรณำ 

- ไม่มี 
ระเบียบวำระที่  ๕ ญัตติเสนอใหม ่

๑. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
ยางน้อย หมู่ที่ ๓ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติเสนอใหม่ ข้อ ๑ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยางน้อย หมู่ท่ี ๓  
ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะ ส าหรับโครงการท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณรายจ่าใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองยางน้อย หมู่ท่ี ๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อความเดิม  
         “โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยางน้อย หมู่ท่ี ๓ 
ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๔๖-๐๐๑ (บ้านแดงโพง-บ้านหนองยาง
น้อย) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๖๐.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนก าหนด)” 
ข้อความใหม ่
        “โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยางน้อย หมู่ท่ี ๓ 
ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๔๖-๐๐๑ (บ้านแดงโพง-บ้านหนองยาง
น้อย) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๖๐.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนก าหนด)” 
          ซึ่งเกิดความผิดพลาดในการค านวณ คือ ข้อความเดิม ๓๕๐.๐ 
ตารางเมตร และเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น ๓๐๐.๐ ตารางเมตร ให้ถูกต้องและ
ถ้าจะเปล่ียนแปลงค าชี้แจงต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากสภาฯ จึงได้
น าเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 

 



-๔- 
 

 อนุมัติค่ะ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านไหนสงสัยอะไรหรือไม่ครับ 
นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับผมนาย 

ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่10 บ้านนาเจริญ ท่านประธานฯพี่น้องเพื่อน
สมาชิกฯ ทุกๆท่าน ครับ ซึ่งจะขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 และตามท่ีกระผมได้ลุกขึ้นมา
อภิปรายวันนี้ ผมเองก็มีข้อท่ีจะซักถามและขอต าหนิสักเล็กน้อย และ
จริงๆแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งแค่มาแก้ไขข้อความเพียงเล็กน้อย คือตัวเลข 
แก้จาก 350 ตารางเมตรมาเป็น 300 ตารางเมตรก็ไม่น่าจะเปิดประชุม
เป็นวิสามัญก็ได้ครับ และถ้าจะเปิดจริงๆผมว่าคงจะเป็นการกันเงินเสีย
มากกว่าและถ้ายังไงแล้วผมก็มีข้อต าหนินะครับคือในส่วนของกองช่างเอง
ท่านก็ได้รับปากแล้วว่าต่อไปจะไม่มีการกันเงินอีกแล้ว ซึ่งท่านรับปากกับ
สภาฯไว้แล้ว แต่แล้วสภาก็ต้องมีมากันเงินอีกแล้วครับ และนี่คือความคิด
เห็นส่วนตัวของกระผมเองนะครับไม่เกี่ยวกับสมาชิกท่านอื่นๆและตัว
กระผมเองคือขอต าหนิทางฝ่ายผอ. กองช่างครับเพราะว่าท่านได้รับปาก
เอาไว้แล้วว่าจะไม่มีการเงินการเงินอีกและมาวันนี้ก็ได้นะขอเปิดประชุม
วิสามัญคือมีข้อความนิดเดียวแล้วก็ ข้อคือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและมีการ
ขอการเงินเอาไว้ต่อและผมเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าการท างานของฝ่ายกองช่าง
เป็นยังไงทั้งๆท่ีได้รับปากเอาไว้อย่างดีว่าจะไม่มีการกันเงินอีกแล้วและผมก็
ได้ดูการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแล้วมันนิดเดียวเองก็ต้องเสียเวลาเปิดการ
ประชุมวิสามัญผมก็เลยดูแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับและผมเอง
ก็มีเร่ืองท่ีจะทักท้วงเพียงแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีก หรือไม่ ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอนายก ชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะ ขอชี้แจงเพิ่มเติมท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง คือเรา
ก็ได้มองเห็นความผิดพลาดแล้วค่ะ คือตามท่ีได้รับปากกับสภาเอาไว้แล้ว
นะคะ ว่าจะไม่มีการกันเงินเอาไว้อีกแล้ว และโครงการในรายละเอียดก็ได้
ประมาณการเอาไว้แล้วด้วย แต่ปรากฏว่าในส่วนค าชี้แจงของรายละเอียด
ดูแล้วมันไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน จึงได้น าเสนอเข้าสู่สภาฯ เพื่อให้
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง แต่ถ้าเราได้
ด าเนินการไป ถ้ายังไม่ได้แก้ไข มันจะผิดพลาดนะคะ ถ้าหากไม่ได้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงค าชี้แจงให้ถูกต้อง  โครงการนี้ก็ไม่สามารถด าเนินการ 

 



-๕- 
 นะคะ และงบประมาณก็จะตกไปและในส่วนตรงนี้ก็อยู่ในช่วงงบประมาณ

จะสิ้นสุด ก็เลยขออนุมัติกันเงินเอาไว้เผื่อเอาไว้นะคะ เพื่อผลประโยชน์จะ
ได้ตกไปให้กับประชาชนและชุมชน และประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์
จากตรงนี้ค่ะ และจะให้ทางฝ่ายกองช่างชี้แจงนะคะ  

นายเหรียญชัย บุญพา กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายเหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง
ครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษในท่ีประชุมสภาฯครับ ตัว
กระผมเองก็ยอมรับในข้อผิดพลาด ผมเองก็ได้รับปากเอาไว้แล้วจริงๆนะ
ครับ และผมก็กราบขอโทษจริงๆและบังเอิญมันก็เกิดขึ้นจนได้  คือมันมี
ข้อผิดพลาดในรายละเอียด คือมันไม่ถูกต้องนะครับ และในข้อกฎหมายใน
ระเบียบก็ได้ว่าเอาไว้แล้ว คือ ถ้ามันผิดมันก็ท าต่อไปไม่ได้ จึงต้องน าเข้าสู่
สภาฯ เพื่อให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สิ่งก่อสร้าง โครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยางน้อย หมู่ท่ี ๓ ก็เลยขอกันเงินเอาไว้
ก่อนนะครับ คือก็ไม่อยากให้ตกไป ก็ต้องกราบขอโทษท่ีประชุมอีกครั้งนะ
ครับหนึ่งนะครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีก หรือไม่ ครับ 
นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับผมนาย 

ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่10 บ้านนาเจริญ ท่านประธานฯพ่ีน้องเพ่ือน
สมาชิกฯ ทุกๆท่าน ครับ คือในช่วงสิงหาและในส่วนตรงนี้ผมไม่ได้แปรญัติ
ตรงนี้ก็รู้สึกเสียดายอยู่ ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีก หรือไม่ ครับ 
ถ้าไม่มี  
ผมขอมติจากสภาฯ อันทรงเกียรติว่า จะพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ
หรือไม่ ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ ข้อ ๒ พิจารณาอนุมัติกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะ ส าหรับรายการเพื่อขอกันเงินกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบลงทุน และสิ่งก่อสร้าง คือโครงการโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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บ้านหนองยางน้อย หมู่ท่ี ๓ ก็ขอให้สภาพิจาณาอนุมัติขอกันเงินเอาไว้ 
เพราะสืบเนื่องมาจากว่ายังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเอาไว้นะคะ และงานท่ีท าอยู่ก็
จะได้ด าเนินการต่อไป ก็จะได้ขอกันเงินเอาไว้ก่อน เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนท่ีจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ ดิฉันก้ขอน าเรียนให้ทางฝ่ายสภาฯ
ได้รับทราบนะคะ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยอะไร หรือไม่ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในทางสนับสนนุ หรือไม ่ครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับผมนาย 
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่10 บ้านนาเจริญ ท่านประธานฯพี่น้องเพื่อน
สมาชิกฯ ทุกๆท่าน ครับ ผมเองก็มีข้อท่ีจะน าเรียนสอบถามเล็กน้อยนะ
ครับก่อนท่ีจะอนุมัติกันเงิน ผมอยากเรียนถามทางท่านนายกและทางฝ่าย
กองช่าง คืออยากสอบถามว่าถ้าเราขอกันเงินไว้ในปี ๒๕๖๒ และจะได้
ด าเนินการต่อไปเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าพออนุมัติกันเอาแล้วจะไปท าเอา
ช่วงปลายปี ๒๕๖๓ หรือว่าอย่างไร ผมขอเถอะครับ ผมขอให้ท าต่อกันไป
เลยนะครับ คือไม่ท าต่อเนื่องกันไปเลยหรือถ้าไปท าเอาช่วงปลายปี ๒๕๖๓ 
มันคงไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการอนุมัติกันเงินนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยอะไร หรือไม่ ครับ 
ถ้าไม่มี 
ผมขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะ ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองยางน้อย หมู่ท่ี ๓ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกนะคะ ก็เลยจะขอ
กันเงินเอาไว้เลย และส าหรับโครงการของหมู่ท่ี ๓ ก็ยังไม่ได้ส่งมอบงานเลย 
และยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานตรงนี้ทาง
ฝ่ายคณะกรรมการก็จะได้ด าเนินการต่อ และในส่วนงาบประมาณตรงนี้ก็ไม่
อยากให้ตกไป ก้เลยขอให้สภาฯอนุมัติขอกันเงินเอาไว้เลย เผื่อว่าถ้าหากมี
ข้อผิดพลาด ก็จะได้ไม่ให้โครงการตัวนี้ตกไป และจึงได้กันเงินเอาไว้นะคะ 
และก็ขอให้ทางฝ่ายกองช่างผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ  

นายเหรียญชัย บุญพา กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายเหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง
ครับ กระผมขอน าเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายก นะครับ ท่ีท่านสมาชิก
ได้สอบถามครับว่าจะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ ครับส าหรับในส่วนของ
รายละเอียดโครงการผมเองก็ได้ประมาณการเอาไว้แล้ว และราคากลางใน 
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 ช่วงนี้ก็ได้ประมาณราคากลางไว้แล้ว และถ้าหากสภาได้อนุมัติกันเงินเอาไว้ 
ทางฝ่ายบริหารก็จะได้ด าเนินการต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยอะไรอีก หรือไม่ ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภา ฯ อันทรงเกียรติ ลงมติอนุมัติหรือไม่ ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ ครับ 
นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติกระผม

นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านหนองบัวน้อย ครับ ผมก็ขอ
สอบถามคณะผู้บริหารนะครับ คือ เรื่องซ่อมแซมถนนของหมู่ท่ี ๒ ช ารุด
และมีน้ าขัง และก็มีของหมู่อื่นด้วยท่ีจะซ่อมแซม คือมีงบซ่อมแซมหรือไม่
ครับ และของหนองบัวน้อยผมก็ขอเพิ่มเติม คือ ถนนเส้นหนองยางน้อยมัน
ช ารุดและถนนเส้นทางไปโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ผมก็ขอให้รีบท าด้วย
นะครับ เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าท่ี และมีคนใหญ่คนโตมาโรงเรียนบ้านหนอง
บัวน้อยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ ครับ 
นางไพฑูรย์ ศรีคูณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติดิฉันนาง

ไพฑูรย์ ศรีคูณ ส.อบต.หมู่ ๑ บ้านแดงโพง ค่ะ ดิฉันอยากถามไปถึงท่าน
นายกฯนะคะ คือบล๊อกคอนเวิร์ส ท่ีก าลังด าเนินการอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๑ บ้านแดง
โพง จะได้ท าต่อหรือไม่คะ หรือว่ามันเป็นอย่างไร เพราะว่าตอนนี้น้ ามาก 
ประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมมาก็ล าบาก และไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ 
ดิฉันก็อยากจะเรียนถามทางฝ่ายบริหารค่ะ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ ครับ 
นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม

นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจิก ครับ  มาถึงวาระ
อื่นๆ นะครับ และวันนี้เราได้ประชุมสมัยวิสามัญ คือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
และขออนุมัติกันเงินจากสภาฯ และสภาฯก็ได้อนุมัตินะครับ และในวาระ
อื่นๆผมก็มีเรื่องฝากถามถึงคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือ งาน
โครงการต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นถนนหินคลุกและถนน คสล.
ครับ และท่ีบ้านหนองจิกหมู่ท่ี ๔ ก็ก าลังด าเนินการอยู่ และกองทรายก็มี
ปัญหาในการสัญจรไปมาครับ และก็ เห็นใจช่างก็มีคนเดียวต้องวิ่งไปวิ่งมา 
ก็เห็นใจครับ ผมก็อยากขอฝากครับ งานโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หรือ งบประมาณ๒๕๖๓ ก็ขอให้ท่านด าเนินการด้วย
นะครับ และช่วงภายุเข้ามาก็มีถนนเสียหายอยู่นะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้
ส ารวจเข้ามา ครับ 

 



-๘- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ ครับ 
นางไพฑูรย์ ศรีคูณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติดิฉันนาง

ไพฑูรย์ ศรีคูณ ส.อบต.หมู่ ๑ บ้านแดงโพง ค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมคือ ถนน
เส้นหน้าอนามัยถึง อบต. บริเวณตรงนี้มีปัญหานะคะ และดิฉันอยากฝาก
ถามท่านนายกฯจะเอายังไง เพราะว่าพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาล าบาก 
ขอให้ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ ครับ 
นายสุข ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม

นายสุข ปิดตาทะโย ส.อบต. หมู่ท่ี 5 บ้านโคกยาว ครับ ผมก็ขออนุญาตนะ
ครับเรื่องของศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกยาว คือ เรื่องอาหารกลางวันเด็กครับ 
ผมอยากให้เปลี่ยน และไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ คือทางพี่น้องชาวบ้าน
โคกยาวก็เสนออยากท าอาหารกลางวันเอง และอีกเรื่องคืออุทกภัยและ
ถนนก็มีปัญหาความช ารุดเสียหาย คือ ถนนท่ีเค้าเปิดท่อนะครับและตอนนี้
ก็มีปัญหา และผมก็อยากให้ใส่ท่อระบายน้ าใหม่เลย 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยอะไร หรือไม่ ครับ 
ถ้าไม่มี 
ผมขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะ หัวหน้าส่วนต่างๆ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามท่ี
ท่านสมาชิกได้สอบถาม และในเบื้องต้นก็ขอน าเรียนนะคะ ของหมู่ท่ี ๑ 
บ้านแดงโพง คือ บล็อกคอนเวิร์ส ตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณปี 
๒๕๖๒ งบประมาณ ๗ แสนกว่าบาทนะคะและตามโครงการมันก็จะสิ้นสุด
สัญญา และผู้ด าเนินการก็ล่าช้าท าไม่เสร็จตามสัญญาและเมื่อวันท่ี ๓๐ 
เดือนสิงหาคม ก็มีพายุมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้น และผู้รับจ้างก็ไม่สามารถเข้า
ด า เนินงานต่ อ ได้  และทางฝ่ ายคณะผู้ บริหารก็ ได้ ขยาย เวลาให้
ผู้ประกอบการต่อ คือจะให้ไปสิ้นสุดปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และก็จะให้
ผู้รับผิดชอบคือ ทางฝ่ายกองช่างจะได้ชี้แจงต่อและถ้ายังไง ผู้รับจ้างจะท า
ให้เสร็จตามสัญญาหรือไม่ ก็ยังไม่ทราบนะคะ และตามท่ีผู้รับจ้างก็ว่าจะท า
ให้เสร็จตามสัญญา และทางคณะผู้บริหารก็จะพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับพี่น้องน้องประชาชน และอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์
ตรงนี้ค่ะ และในส่วนโครงการต่างๆตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการ และโครงการ
แต่ละโครงการก็จะเสร็จสิ้นภายในปลายเดือนตุลาคมนี้ ๒๕๖๒ ก็ขอน า
เรียนให้ท่านสมาชิกฯได้รับทราบค่ะ และส าหรับอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว ก็ได้น าเข้าท่ีประชุมแล้ว และก็ได้สอบถาม 

 



-๙- 
 

 เรื่องการเรียน และเรื่องอาหารกลางวันเป็นอย่างไร และในส่วนผู้รับจ้าง
ท าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว และต่อไปคงจะให้
ผู้ประกอบการภายในพื้นท่ีได้ท าค่ะ ส าหรับโครงการถนนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
คือเรื่องท่ีพายุโพดุลเข้าช่วงวันท่ี ๓๐ สิงหาคมท่ีผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง ท้ัง
ถนนขาดและอื่นๆ และท่านสมาชิกได้เรียนถามในส่วนของงบกลางเราก็มีท่ี
จะซ่อมแซม และจะให้ทางฝ่าย ผอ.กองช่างได้ชี้แจงให้ทราบค่ะ เพื่อท่ีจะได้
เกิดผลประโยชน์กับประชาชน ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ท่ี ๔ ท่ีท่านได้
แจ้งว่า มีการเอาวัสดุและกองทรายไปกีดขวางการจราจร และก็ขอให้แจ้ง
ทางฝ่าย ผอ.กองช่างได้เลยนะคะ และขอเชิดทางฝ่าย ผอ.กองช่างได้ชี้แจง
เพิ่มเติมค่ะ 

นายเหรียญชัย บุญพา 
 
 
 

กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายเหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง
ครับ กระผมขอน าเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายก นะครับ คือโครงการ
บล็อกคอนเวิส์ด มันสิ้นสุดสัญญาแล้ว และผู้รับจ้างก็ได้ขอขยายเวลาไปถึง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และงานซ่อมแซมตามจุดต่างๆ ท่ีจะได้ซ่อมแซมก็มีอยู่ 
หลายจุดหลายหมู่บ้านนะครับ และตามแผนงานคือ หลังจากเสร็จโครงการ
ตามข้อบัญญัติแล้ว ก็จะได้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไปพร้อมๆกันเลยครับ 
ผมก็รับปากว่าจะด าเนินการต่อไปเลยนะครับ ก็ขอน าเรียนชี้แจงแค่นี้ก่อน
นะครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยอะไร หรือไม่ ครับ 
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน ค่ะ ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะ คือ เจ้าหน้าท่ี อบต.ของเรา
จะย้ายไปอยู่ท่ี อบต.แก่งเลิงจาน และทาง อบต.ของเราก็อนุมัติให้ไปและก็
ขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบนะคะ คือในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ และท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะไปส่ง ก็ขอเชิญให้ไปพร้อมกันใน
โอกาสนี้นะคะ และขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีจะย้ายพูดอะไรซักเล็กน้อย ค่ะ 

นางสาววิมลรัตน์ หลงศรี กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพท่าน ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติดิฉัน
นางสาววิมลรัตน์ หลงศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ค่ะ ดิฉันก็ขอพูดถึง
ความรู้สึกท่ีได้เข้ามาอยู่เข้ามาท างาน ท าหน้าท่ีท่ี อบต. ดงดวน ของเราคือ
ดิฉันมาบรรจุเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และย้ายไป ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
คือจะย้ายไปอยู่ อบต.แก่งเลิงจาน และความรู้สึกท่ีอยู่ อบต.ดงดวนของเรา 
ทุกๆส่วน ทุกๆฝ่าย ท่านสมาชิกฯและพี่น้องชาวดงดวน ก็ให้ความรักความ
อบอุ่นและให้การต้อนรับมาเป็นอย่างดี และในความรู้สึกดีๆ ดิฉันเองก็ไม่รู้ 

 



-๑๐- 
 

 จะพูดยังไง ก็คงอยู่ในความทรงจ าดีๆท่ีผ่านมา ดิฉันก็ขอกราบขอบพระคุณ
ทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ ครับและในฐานะท่ีผมองเป็นประธานสภาฯ ก็ขอเป็นตัวแทนฝ่ายสภาฯ ก็
ขอให้โชคดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและก้เชิญสมาชิกฯทุก
ท่านไปส่งพร้อมกันนะครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกๆท่าน เจ้าหน้าท่ีทุกๆฝ่ายท่ีให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันและด้วยความเรียบร้อยผม
ขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ ท่ีนี้ด้วยขอบคุณครับ 

ผมขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)        ประเสริฐ     รุ่งเรือง       ผู้จดบันทึกการประชุม 
                     (นายประเสริฐ    รุ่งเรือง) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

 
 
(ลงชื่อ)     ประภาวดี     ธรรมกุล     ผู้ตรวจฯ   (ลงชื่อ)      สุข       ปิดตาทะโย    ผู้ตรวจฯ 
           (นางประภาวดี   ธรรมกุล)       (นายสุข   ปิดตาทะโย) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

 
  (ลงชื่อ)     ส าเรียง  จันวงสา     ผู้ตรวจฯ 

                                                     (นายส าเรียง   จันวงสา) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 
-  รับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
   เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒   
-  มติเอกฉันท์ 
 
 
    (ลงชื่อ)  บุญอนันต์    คุ้มไพทูรย์                                   
              (นายบุญอนันต์   คุ้มไพทูรย์) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

 



 


