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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ ( สมัยแรก )  ครั้งที่ ๑ 

วันศุกร์ที่ 5  เดือนเมษายน  พ.ศ.2562  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสว่าง  พรหมจันทร์   
นายบุญเริ่ม  ราชวงษา 
นายประยูร   จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์   โป้เคน  
นายกองลาภ  สายสะอาด 
นายไกร  พลอุ่น 
นายผาย  สีข้อน 
นายสมจิตต์  ลังกา 
นางพรรณี  ทิศสุวรรณ  
นายอัตพล  อันเพ็ง 
นายมะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
นางสาวศิริด ารง  อ้วนจี 
นายเขิงทอง  ผาคอย  
นายเลิศ  ลมบัวลอด 
นายวิเชียร  พระพรม 
นางนงรัตน์  ไชยมาตร 
นายกานต์  จันทร์เพ็ญ 
นายอธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
นายสมคิด  ลังกา 
นางหนูเตรียม  ลันไธสง 
นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ 
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สว่าง  พรหมจันทร์ 
บุญเริ่ม  ราชวงษา 
ประยูร  จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์  โป้เคน 
กองลาภ  สายสะอาด  
ไกร  พลอุ่น 
ผาย  สีข้อน 
สมจิตต์  ลังกา 
พรรณี  ทิศสุวรรณ 
อัตพล  อันเพ็ง 
มะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
ศิริด ารง  อ้วนจี 
เขิงทอง  ผาคอย 
เลิศ  ลมบัวลอด 
วิเชียร  พระพรม 
นงรัตน์  ไชยมาตร 
กานต์  จันทร์เพ็ญ 
- ลากิจ - 
สมคิด  ลังกา 
หนูเตรียม  ลันไธสง 
- ขาด - 

 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ขาดประชุม 1     คน 
ผู้ลาประชุม 1     คน       
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายวิจิตร โพนชัย 
นายรัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
นางสาววิภา  แก้วสิงห์ 
นางอรนุมา  บุญพุฒ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
นายเชาวฤทธิ์  จิตติโล 
จ.อ.สมชาย  จวงกระโทก 
นางสาวปนรรฐพร  สีสอง 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญขัย 
นายธนชัย  ประสงค์ดี 
นายวสันต์  ไชยรัตน์ 
นายเทิดชัย  นันทะจักร 
นายลักษณ์  หาคม 

นายก อบต.โพธิ์ตาก 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก 
เลขานุการ นายก อบต. 
รองปลัด อบต.โพธิ์ตาก 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นายช่างโยธา 
ผช.นายช่างโยธา 
ผอ.โรงเรียนสุขเกษม 
ก านัน หมู่ที่ 3 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
วิจิตร โพนชัย 
รัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
วิภา  แก้วสิงห์ 
อรนุมา  บุญพุฒ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
เชาวฤทธิ์  จิตติโล 
สมชาย  จวงกระโทก 
ปนรรฐพร  สีสอง 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 
ธนชัย  ประสงค์ดี 
วสันต์  ไชยรัตน์ 
เทิดชัย  นันทะจักร 
ลักษณ์  หาคม 

 

 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   

ประธานสภาฯ  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  

   ผมนายสว่าง พรหมจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เรียนนาย
   วิมาน พระพรม นายก อบต.โพธิ์ตาก นายรวยฤทธิ์ อันเพ็ง นายวิจิตร  โพนชัย        
   รองนายก นายรัฐวัทย์ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ.2562 เนื่องจาก
   เลขานุการสภาฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
   ที่ 2) พ.ศ.25541) ข้อ 138 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้
   บังคับโดยอนุโลม ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ย่อหน้าสุดท้าย ใน
   การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่
   ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
   ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้
   ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 
   13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท า
   ด้วยวิธีการยกมือ11 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 8  ผม นายวิเชียร พระพรม ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอเสนอนางสาวดวงกมล เกษสัญชัย  
   เจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการสภาฯ ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4   ผม นายสมจิตต์ ลังกา ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 2   ผม นายกิตติพงษ์ โป้เคน ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญเจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการสภาฯ ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวในวันนี้ และขอ
   อนุญาตเชิญ ผอ.โรงเรียนบ้านสุขเกษม แนะน าตัวครับ 

ผอ.รร.บ้านสุขเกษม เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
   ทุกท่าน ผม นายเทิดชัย นันทะจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม รับต าแหน่งเมื่อ
   วันที่ 1 มีนาคม 2562 ภูมิล าเนาเป็นคนจังหวัดนครพนม มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ 
   อบต.โพธิ์ตาก และทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
   เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านตรวจสอบและแก้ไขไปพร้อมกันครับ ทั้งหมด 11 หน้า มีท่าน
   ใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ หากไม่มีจะเป็นการขอรับรองรายงานการประชุมครับ   

เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 19 ท่าน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ 
   (สมัยแรก) ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม   

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว   

   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกวิมาน พระพรม ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอพิจาณาอนุมัติ
  แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ก านันลักษณ์ ผอ.รร.บ้านสุขเกษม และผู้เข้าร่วม
 ประชุมทุกท่าน กระผม นายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 ขอเสนอญัตติ ดั งต่ อ ไปนี้  ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงแบบและปริ มาณงาน  ใน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา บ้านโคกกุง หมู่ที่ 
 3 (สายนานายเหลือง พลอุ่น)  
  ขนาดกว้าง  4.5  เมตร เปลี่ยนแปลงเป็น  4.0 เมตร 
  ขนาดยาว   200 เมตร  เปลี่ยนแปลงเป็น  150 เมตร 
  ท่อ คสล.    10  ท่อน เปลี่ยนแปลงเป็น  17  ท่อน  (ขนาด 0.6 x 1 ม.) 
  รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน 100,000 บาท หนึ่งแสนบาทถ้วน) เอกสารตาม
  แบบที่ได้แนบท้ายมาด้วย 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกวิมาน พระพรม ที่ได้แถลงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม ท่าน
 สมาชิกท่านใดข้อความสงสัยและซักถามในเรื่องที่ท่านนายกเสนอ เรียนเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายอัตพล 
 อันเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ก่อนจะมีการลงมติ ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบ
 รายละเอียดในเอกสารต่างๆ เพื่อความถูกต้องและจะได้มีการแก้ไขไปพร้อมๆ กัน เพราะ
 หากมีการอนุมัติแล้ว จะมาแก้ไขทีหลังไม่ได้นะครับ ในส่วนตัวของผมที่ได้ตรวจสอบ
 รายละเอียดตามเอกสาร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร หรือไม่น้อยกว่า 
 600 ลูกบาศก์เมตร ต้องการให้กองช่างได้ตรวจสอบและแก้ไขไปพร้อมกัน หากสภาฯ 
 อนุมัติแล้วท่านต้องการแก้ไขก็อาจเกิดปัญหาตามมาได้ เนื่องจากที่ผมได้ตรวจสอบดูจาก
 ระยะทางกว้าง 60 เมตร ยาว 150 เมตร สูง 0.90 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อย
 กว่า 60.00 หมายความว่า 60 ลูกบาศก์เมตร ใช่หรือไม่ครับ ผมมีความสงสัยตาม
 ระยะทาง 150 เมตร นั้น จะเพียงพอหรือไม่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคณุครับ เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นๆ ครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ส.อบต. ผู้เข้าร่วมประชุม ผม นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 6 ต้องการให้กองช่างชี้แจงรายละเอียด ตามแบบประมาณการชุดเดิม 
 ขนาดลูกรังมีปริมาณ 450 ลูกบาศก์เมตร ลดลงมาเหลือ 60 ลูกบาศก์เมตร อยากให้
 ท่านสมาชิกตรวจสอบให้ละเอียด ซึ่งมีความเป็นไปหรือไม่ อย่างไร อยากให้กองช่างได้
 ชี้แจงที่มีการเปลี่ยนแปลงว่ามีมาตรฐานอย่างไร หากลงมือท าไปแล้วก็ไม่อยากให้มีการ
 แก้ไขเกิดขึ้น ผมมีความสงสัยเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญนายช่างโยธาได้ตอบข้อสงสัยกับทางท่านสมาชิกครับ เชิญครับ 

 

/นายช่างโยธา 
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นายช่างโยธา เรียนประธานสภาฯ  ผม นายธนชัย ประสงค์ดี นายช่างโยธา ช านาญงาน ขออนุญาต
 ตอบข้อสงสัย งานที่จะด าเนินการงานแรกจะเป็นงานกุยทางถางป่า หลังจากนั้นจะเป็น
 การลงลูกรังปริมาณ 450 ลูกบาศก์เมตร และปัญหาที่เกิดจากการกุยทางถางป่าไปนั้น 
 ท าให้พ้ืนที่บริเวณนั้นเกิดน้ ากัดเซาะ ตลิ่งพัง จึงขออนุญาตแก้ไขแบบและปริมาณงาน 
 ส าหรับท่อ 12 ท่อน จะเป็นท่อเดิม 10 ท่อน และมีการเสริมท่ออีก2 ท่อน แต่ได้มีการ
 ออกไปส ารวจพ้ืนที่ใหม่ พบว่า ท่อเดิมใช้งานไม่ได้ หากมีการยกขึ้นก็จะเกิดการแตกหัก 
 และพังได้ ซึ่งต้องมีการเสริมท่อใหม่ทั้งหมด และตามที่ท่านอัตพล อันเพ็ง ขออนุญาต
 เอ่ยนาม ประมาณดินลูกรังจ านวน 60 ลูกบาศก์เมตร ตามที่ท่านสงสัยครับ เนื่องจาก
 เหลือพ้ืนที่ในการลงดินลูกรังได้เพียง 10 เซนติเมตร เท่านั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณนายช่างโยธา ส าหรับการตอบข้อสงสัยครับ สมาชิกท่านใดมีความสงสัยในการ
 เสนอญัตติ เรียนเชิญครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 3  ผม นายไกร พลอุ่น ส.อบต.หมู่ที่ 3 งานที่ท านั้นไม่ได้ท าที่เดิมครับ แต่ท าต่อจากที่เดิม
 เป็นการท าใหม่ ไม่ได้แก้ไขในจุดเดิม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านอ่ืนๆ ครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 เรียน ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ผม นายสมคิด ลังกา ส.อบต.หมู่
 ที่ 4 ตามรายละเอียดที่นายช่างโยธาได้ท าประมาณการให้ดู ผมต้องการให้ท่านท าให้
 ละเอียดและมีรอบคอบ ผมอยากให้พี่น้องได้รับประโยชน์ในการท าโครงการนี้ เพ่ือความ
 สะดวกในการสัญจรไปมา ปริมาณดินและปริมาณลูกรังต้องการให้มีความชัดเจน เวลาที่
 ท่านได้ท าประมาณการมาแล้วแต่ต้องการให้สภาฯ อนุมัติเพ่ือแก้ไขแล้วแก้ไขอีก เรื่อง
 เล็กน้อยอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ผู้รับจ้างท างานไปแล้ว กรรมการก็ไม่อยากตรวจรับ 
 ท าให้เกิดปัญหาตามมาอีก ซึ่งก็เคยเกิดกรณีแบบนี้มาหลายครั้ง ผมเองก็ไม่อยากให้
 เกิดขึ้นอีก ตามที่ผมดูประมาณการท่อ ขนาดและจ านวนนั้น ก็มีความเหมาะสมดี จึง
 อยากฝากกองช่างในการท าประมาณการให้มีความรอบคอบมากกว่านี้ ท าให้ถูกต้องตาม
 แบบให้เพียงพอต่อการออกไปส ารวจ ไม่ใช่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็น าเรื่องเข้าสภาฯ 
 ให้สภาฯ อนุมัติ หากสภาฯ อนุมัติแล้วท าไม่ได้ก็ท าให้เกิดปัญหา ซึ่งไม่น่าเกิดปัญหาแบบ
 นี้ขึ้น อยากให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ขอฝากผ่านท่านประธาน 
 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมคิดครับ ส าหรับผู้ที่รับผิดชอบ สภาฯ ขอฝาก ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา 
 ท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะให้
 ทางเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมเพ่ือขออนุมัติครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 19 ท่าน ลา 1 ท่าน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและปริมาณงาน 
 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา บ้านโคกกุง 
 หมู่ที่ 3 (สายนานายเหลือง พลอุ่น) โปรดยกมือครับ 

/มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ เรียนเชิญทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ ผมขอน าเรียนในเรื่องอ่ืนๆ วันนี้มีพิธีฌาปนกิจศพของคุณพ่อฉลอง กามัง ได้เสียชีวิตลงที่
 บ้านหนองบัว ขอเรียนเชิญท่านใดสะดวกร่วมงานดังกล่าวครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนประธานสภาฯ อีกครั้งครับ ผม นายอัตพล อันเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่ 5  เรื่องท่ี 1 ช่างไฟ 
 อบต. ซึ่งวันนี้ไม่ได้ประชุมด้วย อยากขอน าเรียนผ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร วันนี้
 ไม่ได้ท าหนังสือมา แต่อยากขอความอนุเคราะห์จากท่าน หมู่ที่ 5 มีการขยายเขตไฟฟ้า
 แสงสว่าง ยาวประมาณ 100 เมตร ผมได้น าหลอดไฟไปใส่ไว้แต่ยังไม่มีสายไฟ จึงอยาก
 ขอความอนุเคราะห์จากทางฝ่ายบริหารช่วยไปติดตั้งให้ด้วยครับ จึงขอน าเรียนท่านด้วย
 วาจา เรื่องที่ 2 อยากฝากถึงกองช่าง ด้วยความเคารพครับ ไม่ว่างบประมาณต่างๆ ที่
 ผ่านมาผิดพลาดอย่างไร ผมไม่รู้นะครับ อย่างหมู่ที่ 5 ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ผมรับผิดชอบ 
 ผมได้ลงไปส ารวจพื้นที่พร้อมกับกองช่าง อยากให้ท่านวิเคราะห์และตรวจสอบให้ดี เรื่อง
 ที่ 3 เส้นนายายอาม หมู่ที่ 5 ท่านได้ท าประมาณการไป 380 เมตร แต่เส้นทางยาว 
 410 เมตร และขอขอบคุณท่านก านันลักษณ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใส่ให้เต็มพ้ืนที่ เพราะ
 หากเอาตามประมาณการกองช่าง พ่ีน้องประชาชนก็คงใช้งานไม่ได้  อยากฝากทางกอง
 ช่างให้เพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการประมาณการมากกว่านี้ ไม่อยากให้ตามแก้ไขใน
 เรื่องเดิมๆ และขอขอบคุณท่านนายกวิมาน พระพรม ที่ได้อนุมัติโครงการเส้นทางบ้าน
 หนองค้าทั้ง 2 เส้น งบจ่ายขาดเงินสะสม ขอบคุณครับ   

ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ส.อบต.
 หมู่ที่ 6 ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร อยากมีการติดตั้งผ้าม่านในห้อง
 ประชุมสภาฯ เพราะเวลาที่ใช้โปรเจคเตอร์ในการน าเสนอนั้น ผมมองไม่เห็นข้อความที่
 น าเสนอ หากมีงบประมาณเพียงพอ ผมอยากให้ท่านได้รับเรื่องไว้เพ่ือพิจารณาด้วยครับ 
 ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศิริด ารงค์ 
 อ้วนจี ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอฝากผ่านท่านประธานถึงช่างไฟ อบต. อยากสอบถามว่ารถน้ าที่
 ด าเนินการซ่อมนั้นเสร็จเรียบร้อยหรือยัง เพราะเมื่อวานช่างไฟ อบต.ได้ไปซ่อมแซมไฟให้
 และไม่มีผู้ช่วย เกรงว่าอาจเกิดอันตรายในการปีนบันไดข้ึนที่สูงได้ ขอบคุณค่ะ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่าน
 ส าหรับค าแนะน า ผมจะเร่งก าชับให้กองช่างรีบเข้าไปด าเนินการในทุกเรื่องโดยเร็วที่สุด 
 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านอ่ืนๆ ครับ 

 

/ส.อบต.หมู่ที่ 10 
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ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผม นายสมคิด ลังกา ขออนุญาตในวาระอ่ืนๆ ครับ เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ 10 ผม
 ได้น ารถส่วนตัวไปช่วยอ านวยความสะดวกในการซ่อมแซมไฟฟ้า เนื่องจากจากช่างไฟไม่
 มีรถในการปีนขึ้นไปซ่อมแซมไฟฟ้า หากหมู่บ้านอ่ืนๆ ที่ต้องการให้ผมช่วยเหลือก็
 สามารถติดต่อมาได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ อยากฝากเพ่ิมเติม กรณีเกิดไฟไหม้บ้านหนองบัว-หน้าฐานบิน หากไม่ได้รถ
 น้ าของ อบต.นาทราย อบต.บ้านผึ้ง อบต.กุรุคุ อบต.นาราชควาย และรถน้ าของ อบจ.
 นครพนม มาช่วยดับไฟ ก็อาจไหม้บ้านท่านมะโนตย์ ได้ครับ จึงอยากทราบว่ารถน้ าที่
 น าไปซ่อม จะด าเนินการซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ  

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณส าหรับความ
 คิดเห็นของทุกท่าน บันไดส าหรับปีนเสาไฟฟ้านั้น เราได้เคยอนุมัติให้ทุกไว้ทุกหมู่บ้าน 
 แล้วบันไดอยู่ที่ไหน อย่างไร ซึ่งช่างไฟก็ไม่ได้รายงานมาที่ฝ่ายบริหาร ผมจึงไม่ทราบว่ายัง
 มีบันไดอีกก่ีตัวที่ยังใช้งานได้ จึงอยากน าเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ปกติแล้วนั้นจะมีบันได
 ไว้ทุกหมู่บ้าน ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 10 ดิฉัน นางหนูเตรียม ลันไธสง ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขออนุญาตน าเรียนผ่านท่านประธาน 
 อยากให้มีผู้ช่วยเพ่ิมขึ้นเพ่ือไปช่วยช่างหล่อท างาน และเพ่ือความปลอดภัยในการปีน
 บันไดข้ึนซ่อมแซมไฟบนเสาไฟฟ้า ขอบคุณค่ะ 

สอ.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ผม นายกองลาภ สายสะอาด 
 ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขออนุญาตน าเรียน กรณีของไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 ปัญหาไม่ได้อยู่ที่
 บันไดครับ แต่อยู่ท่ีการเคลื่อนย้ายบันได เพราะหมู่บ้านเองก็ไม่ได้มีการทิ้งขว้างทรัพย์สิน
 ของทางราชการแต่อย่างใด ผมเองก็เคยไปช่วยขนย้ายบันไดให้ช่างหล่อครับ ซึ่งผมไม่
 เข้าใจในการการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพราะหากมีการแบกบันไดคนเดียวจากท้าย
 ซอยไปอีกซอย คงเป็นเรื่องล าบากส าหรับช่างหล่อ อย่างน้อยควรมีรถกระบะในการออก
 ท างานนอกสถานที่  ขอบคุณครับ 

รองนายก (1) เรียนประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายรวยฤทธิ์ อันเพ็ง รองนายก อบต.
 โพธิ์ตาก ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องไฟฟ้านั้น ฝ่ายบริหารมีการบริหารแบบ
 ใดนั้น หากมีผู้ช่วยออกไปท างานร่วมกับช่างหล่อ ก็ท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่ และอีก
 ประเด็นหนึ่งคือ เรื่องรถนั้นที่ อบต.ก็มีรถไว้ส าหรับออกไปท างาน แต่ช่างหล่อไม่ได้ขอ
 อนุญาตใช้รถในการออกพ้ืนที่ ซึ่งปัญหาเกิดจากตรงนี้ครับ ฝ่ายบริหารก็จะเคร่งครัดใน
 เรื่องของการปฏิบัติงานของช่างไฟให้มากขึ้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองนายก ส าหรับการชี้แจงรายละเอียด หากไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม ผมขอ
 ปิดการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมวิสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1/2562  

 

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.  

   
/ลงชื่อ 



หน้า 8 จาก 8 
 

  

    ลงชื่อ                          ผู้จดบันทึก   
                     (นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย)             
                           นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภา 
 
 
 ลงชื่อ                               ผู้ตรวจสอบ  
                                                   (นายสว่าง  พรหมจันทร์)  
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
 
 
                                     ลงชื่อ.                               ประธานกรรมการ                 

                                    (นายวิเชียร  พระพรม)                                                  
                                            สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๘                            
 
                 

ลงชื่อ.                             กรรมการ      ลงชื่อ.                             กรรมการ 
                  (นายเขิงทอง  ผาคอย)                                       (นายกานต์  จันทร์เพ็ญ) 
                สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๗                                  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๙ 

 


