
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชมุสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

สมยัวสิำมญัที ่ ๑ คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๔ 

วนัที ่๑๗ เดอืน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น. ณ  

หอประชมุองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

รำยชือ่ผูเ้ขำ้ประชมุ 

ล ำดบัที ่      ช ือ่-สกลุ      ต ำแหน่ง       ลำยมอืชือ่ หมำยเหต ุ

๑ นำยจมใจ  ชยัแสง ประธำนสภำฯ จมใจ  ชยัแสง  

๒ นำยเกษม  อนิไชยำ รองประธำนสภำฯ เกษม  อนิไชยำ  

๓ นำงสำวมณีวรรณ ชำวไร ่เลขำนุกำรสภำฯ มณีวรรณ  ชำวไร ่  

๔ นำงพรเพ็ญ  เรยีงทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๑ พรเพ็ญ  เรยีงทอง  

๕ นำงจนัจลิำ โสภำจร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๑ จนัจลิำ โสภำจร  

๖ นำยบุญเรอืง  ทำงำม สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๒ บุญเรอืง  ทำงำม  

๗ นำงเพลนิจติ แสงสุข สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๒ เพลนิจติ แสงสุข  

๘ นำยติง๋ สนัประภำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๓ ติง๋ สนัประภำ  

๙ นำยขนัไช บุญทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๓ ขนัไช บุญทอง  

๑๐ นำยบรรเทงิ ทหีอค ำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๔ บรรเทงิ ทหีอค ำ  

๑๑ นำงนวพรรณ คนเพยีร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๔ นวพรรณ คนเพยีร  

๑๒ นำยศรสีมพร  ชำดวง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๕ ศรสีมพร  ชำดวง  

๑๓ นำยวฒันศกัดิ ์กสุุมำลย ์สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๖ -------------------  

๑๔ นำยบญัชำ  เปลีย่นผึง้ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๗ บญัชำ  เปลีย่นผึง้  

๑๕ นำงค ำตำ  อนุมำตย ์ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๗ ค ำตำ  อนุมำตย ์  

๑๖ นำยสุบนิ  หงษอ์ำจ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๘ สุบนิ  หงษอ์ำจ  

๑๗ นำยทองผำ  ไสยะลำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๘ ทองผำ  ไสยะลำ  

๑๘ นำยมงคล  อนิทะวงค ์ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๙ -------------------  

๑๙ นำยจตุพรชยั  สงวนนำม สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๙ -------------------  

๒๐ นำงสำวจนัญำ มำลำทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๐ 

จนัญำ มำลำทอง  

๒๑ นำงสำวโสภำ ผวิข ำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๐ 

โสภำ ผวิข ำ  

๒๒ นำงบวร ยำงธสิำร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๑ 

บวร ยำงธสิำร  

๒๓ นำยบวร  คงอุน่ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๒ 

บวร  คงอุน่  



๒๔ นำยสงัคม  เศษฐำนัน สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๒ 

 สงัคม  เศษฐำนัน  

๒๕ นำยอทุศิ  สุขจติ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๓ 

อทุศิ  สุขจติ  

       

  

       

      -๒- 

ผูร้ว่มประชมุ 

ล ำดบัที ่      ช ือ่-สกลุ      ต ำแหน่ง       ลำยมอืชือ่ หมำยเหต ุ

๑ นำยศรเีทพ  สุวรรณไตร นำยก อบต.    ศรเีทพ  

สุวรรณไตร 

 

๒ นำงชฎำรตัน ์อนิไชยำ รองนำยก อบต.   ชฎำรตัน ์อนิไชยำ  

๓ นำยบณัฑติย ์ยำงธสิำร เลขำนำยก อบต.    บณัฑติย ์

ยำงธสิำร 

 

หวัขอ้และรำยละเอยีดกำรประชมุ 

 เมือ่สมำชกิสภำฯครบองคป์ระชมุ 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพรกล่ำวเปิดกำรประชมุและด ำเนินกำรป

ระชมุตำมระเบยีบวำระกำรประชมุ 

ระเบยีบวาระที ่๑  ประธำนแจง้ใหท้รำบ 

    

ระเบยีบวาระที ่๒ รบัรองรำยงำนกำรประชมุ 

ประธำนสภำฯ  ใหส้มำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

พจิำรณำส ำเนำรำยงำนกำร 

ประชมุสภำสมยัสำมญัท ี๑/๒๕๖๔ คร ัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่ ๒๒ 

กมุภำพนัธ ์๒๕๖๔ มผูีข้อแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืไม่ 

มตทิีป่ระชมุ  รบัรอง 

ระเบยีบวาระที ่๓ กระทูถ้าม 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที ่๔

 เร ือ่งทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ต ัง้ขึน้พจิารณาแลว้เสรจ็ 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที ่๕ ขอมตเิห็นชอบการใชจ้่ายเงินสะสม    

ประธำนสภำฯ 

 เชญิท่ำนนำยกเสนอญตัตทิีไ่ดข้อเปิดประชมุสมยัวสิำมญัในคร ัง้นี ้



นำยก อบต. 

 เน่ืองจำกไดร้บัหนังสอืรอ้งเรยีนปัญหำควำมเดอืดรอ้นของประชำชนในพืน้ที ่

วำ่มปัีญหำ 

   ในกำรสญัจรและมคีวำมล ำบำกในกำรขนผลผลติดำ้นกำรเกษตร 

ทำงผูบ้รหิำรจงึได ้

   ขออนุมตัเิปิดประชมุสมยัวสิำมญั 

เพือ่ขออนุมตัจิำ่ยขำดเงนิสะสมในกำรแกไ้ขปัญหำ 

   ควำมเดอืดรอ้นของพีน่อ้งประชำชน ดงันี ้

  

 โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงัในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

   ๑..เสน้จำกแยกนำยโอภำส โกสยัยำ ถงึสวนนำงสำวสไบแพร 

   ๒.เสน้หว้ยหำมฟำนถงึโคกกวำ้ง  ๓. เสน้จำกสวนนำยสนธยำ 

สุวรรณไตร ถงึสวนปำลม์ 

   นำยบุญรว่ม นำมบตุร ๔.เสน้จำกลำนยำงนำยชนิกร ชยับุตร 

ถงึนำนำยค ำไพ สุภำพนัธ ์

   ปรมิำตรลูกรงัไม่นอ้ยกวำ่ ๔,๗๑๕ ลบ.ม. พรอ้มปรบัเกลีย่ 

จ ำนวนเงนิ ๔๐๗,๘๐๐ บำท 

 

 

 

      -๓- 

นำยทองผำ ไสยะลำ ผมก็ส่งเร ือ่งขอมำแต่ท ำไมไม่เห็นเอกสำรทีเ่สนอมำ 

นำยก อบต.  ทำงส ำนักปลดัไดแ้จง้วำ่ ถนนหมู่ที ่๘ 

ทีอ่อกไปส ำรวจยงัมสีภำพทีส่ญัจรไดส้ะดวก  

หำกเอำลูกรงัไปลงพอฝนตกจะท ำใหส้ญัจรล ำบำก 

จงึยงัไม่ไดเ้สนอเขำ้มำ 

นำยบรรเทงิ ทหีอค ำ

 ทีเ่สนอขอใหซ้อ่มแซมถนนก็เพือ่อยำกขยำยผวิทำงใหก้วำ้งขึน้ 

จะไดส้ญัจรสะดวกขึน้ 

   ซึง่โครงกำรทีเ่สนอเขำ้มำชำวบำ้นทีม่พีืน้ทีข่ำ้งเคยีง 

ก็ไดเ้ซน็ยนิยอมใหด้ ำเนินกำร 

   หมดแลว้ 

นำงสำวจนัญำ มำลำทอง

 อยำกใหม้กีำรด ำเนินกำรเพรำะเสน้ทำงเดมิเจำ้ของสวนเขำจะปิด 

ชำวบำ้นทีอ่ยู่ขำ้งใน 



   จะไม่มทีำงสญัจร 

ประธำนสภำฯ  ถนนบำงเสน้ทีเ่สนอมำเป็นกำรตดัถนนใหม่ 

คงไม่สำมำรถท ำได ้เพรำะทีข่อมำเป็นกำร 

   ซอ่มแซม 

นำยก อบต.  ตำมทีท่่ำนสมำชกิไดเ้สนอโครงกำรเขำ้มำขอจำ่ยเงนิสะสม 

รำยละเอยีดก็ยงัไม่เพยีงพอ 

  

 จงึอยำกใหท้่ำนสมำชกิท ำเขำ้มำใหม่ใหถ้กูตอ้งตำมทีท่่ำนประธำนสภำไดแ้นะ

น ำ 

   กอ่นทีท่่ำนสมำชกิจะลงมต ิ

ก็อยำกจะแจงวำ่กรมอตุนิิยมวทิยำไดป้ระกำศเขำ้สู่ 

   ฤดูฝนแลว้ ถำ้ลงดนิลูกรงัชว่งนีม้ปัีญหำแน่นอน 

ซ ึง่ก็แลว้แต่ท่ำนสมำชกิจะมมีตอิย่ำงไร 

นำงบวร ยำงธสิำร สอบถำมโครงกำรของหมู่ที ่๑๑ 

ก็ขอเขำ้มำแต่ท ำไมไม่เห็นเสนอเขำ้มำ และเร ือ่งประปำ 

   ทีม่ปัีญหำไม่ทรำบวำ่จะด ำเนินกำรตอนไหนอย่ำงไร 

ประชำชนเดอืดรอ้นไม่มนี ้ำจะใช ้

ประธำนสภำฯ  ขอมตเิห็นชอบจำ่ยขำดเงนิสะสม เสน้ที ่

๑จำกแยกนำยโอภำส โกสยัยำ ถงึสวน 

นำงสำวสไบแพร 

มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบ ๘ เสยีง  

   ไม่เห็นชอบ ๑๐ เสยีง 

   เสน้ที ่๒ เสน้หว้ยหำมฟำนถงึโคกกวำ้ง   

มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบ ๙ เสยีง  

   ไม่เห็นชอบ ๗ เสยีง 

   งดออกเสยีง ๒ เสยีง 

   เสน้ที ่๓ เสน้จำกสวนนำยสนธยำ สุวรรณไตร 

ถงึสวนปำลม์นำยบุญรว่ม นำมบตุร 

มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบ ๖ เสยีง  

   ไม่เห็นชอบ ๘ เสยีง 

   งดออกเสยีง ๔ เสยีง 

   เสน้ที ่๔ เสน้จำกลำนยำงนำยชนิกร ชยับุตร ถงึนำนำยค ำไพ 

สุภำพนัธ ์

มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบ ๗ เสยีง  

   ไม่เห็นชอบ ๑๑ เสยีง 



 

 

       -๔- 

ประธำนสภำฯ  เน่ืองจำกจ ำนวนเงนิทีเ่สนอขออนุมตัจิำ่ย 

เป็นยอดรวมกำรซอ่มแซมถนนทัง้สีเ่สน้ 

   จงึขอใหท้่ำนนำยกแจง้กองชำ่ง ไดป้ระมำณมำณรำคำในเสน้ที ่๓ 

เสน้จำกสวน 

นำยสนธยำ สุวรรณไตร ถงึสวนปำลม์นำยบุญรว่ม นำมบตุร 

เพือ่แจง้ใหส้ภำฯทรำบ 

ในกำรประชมุคร ัง้ต่อไป 

ระเบยีบวาระที ่๖  เร ือ่งอืน่ ๆ 

นำยสงัคม เศษฐำนัน

 สอบถำมเกีย่วกบัโครงกำรขดุลอกหว้ยฮีโ้ครงกำรของอ ำเภอ 

ทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ และ 

   ไดข้ดุดนิปิดทำงน ้ำเอำไว ้

บอกวำ่เมือ่โครงกำรเสรจ็จะเปิดทำงน ้ำใหพ้อโครงกำรเสรจ็ 

   บอกวำ่รถลงขดุไม่ไดจ้ะมำด ำเนินกำรใหภ้ำยหลงั 

ถงึตอนนีก็้ยงัไม่ด ำเนินกำร ซ ึง่ผมได ้

   แจง้ตำมไปหลำยรอบแลว้ก็ยงัไม่มำด ำเนินกำรเปิดทำงน ้ำใหส้กัท ี

จงึอยำกฝำกท่ำนนำยก 

   ไดต้ดิตำมใหด้ว้ย 

นำงสำวจนัญำ มำลำทอง

 สอบถำมเร ือ่งทีเ่คยยืน่หนังสอืขอถนนคอนกรตีเสน้หว้ยคนัหกั 

ไม่ทรำบวำ่จะไดห้รอืไม่ 

   เพรำะชำวบำ้นเขำถำมมำ 

นำยก อบต.  เร ือ่งขดุลอกหว้ยฮีเ้ป็นงบของอ ำเภอด ำเนินกำร 

ชำ่งเรำแค่คมุงำนตำมค ำสัง่ทีอ่ ำเภอขอมำ 

   เรำตอ้งแจง้เร ือ่งไปยงัอ ำเภอใหเ้ขำ้มำด ำเนินกำรแกไ้ข 

ส่วนเร ือ่งถนน คสล.หว้ยคนัหกั  

   เสนอขอไปหลำยทีแ่ต่ก็ยงัไม่ไดร้บักำรจดัสรรมำ 

เรำก็จะพยำยำมเสนอขอไปเร ือ่ยๆ 

นำยขนัไช บุญทอง

 ฝำกเร ือ่งควำมเดอืดรอ้นของประชำชนเกีย่วกบัไฟฟ้ำไม่พอใช ้

เน่ืองจำกประชำชนได ้

   ขยำยบำ้นเรอืนไปอยูต่ำมสวน ท ำใหไ้ฟฟ้ำไปไม่ถงึ 



อยำกใหม้กีำรขยำยเขตไฟฟ้ำ เพือ่ 

   ใหท้ ัว่ถงึทุกหลงัคำเรอืน 

นำงสำวจนัญำ มำลำทอง สบืเน่ืองจำกวนั อปพร.ทีผ่่ำนมำ 

ตอ้งขอขอบคุณหวัหนำ้ป้องกนัทีไ่ดอ้อกไปทำสแีละท ำ 

   ควำมสะอำดทำงโคง้อนัตรำยขำ้งวดัป่ำแสนส ำรำญ 

ถำ้เป็นไปไดก็้อยำกใหล้งหนิคลุกสอง 

   ขำ้งทำง หญำ้จะไดไ้ม่ขึน้รกอกี 

ก็อยำกฝำกเร ือ่งตดิไฟโซล่ำเซลส่องสวำ่งบรเิวณทำงโคง้ 

   ดว้ย ไม่อยำกใหม้องวำ่คุม้หรอืไม่ 

แต่อยำกใหค้ดิถงึควำมปลอดภยัของผูท้ีส่ญัจรผ่ำน 

ไปมำ 

นำยบรรเทงิ ทหีอค ำ สอบถำมเร ือ่งกำรซอ่มปำกกระโถนอำ่งหว้ยลกึถงึไหนแลว้ 

นำยก อบต.  เร ือ่งโครงกำรซอ่มแซมถนนลูกรงัทีเ่สนอเขำ้มำวนันี ้

ฝำกถงึเจำ้ของโครงกำรดว้ย เมือ่ 

   ด ำเนินงำนตำมโครงกำรแลว้อย่ำใหม้ปัีญหำ 

ไม่ใชว่ำ่พอเคร ือ่งจกัรเขำ้ท ำงำนแลว้โดน 

   ตน้ยำงพำรำก็จะมำเรยีกค่ำเสยีหำยกบันำยก 

  

 เร ือ่งกำรขยำยเขตไฟฟ้ำใหก้บัประชำชนทีย่ำ้ยออกไปอยู่ตำมสวน 

ก็อยู่ทีส่ภำฯเพรำะกำร 

   เห็นชอบงบประมำณผ่ำนขอ้บญัญตัเิป็นอ ำนำจสภำฯ 

ไม่ใชข่อนำยกแลว้จะไดเ้ลย ซ ึง่กำร 

   ขยำยเขตไฟฟ้ำก็ตอ้งมชีมุชนอยู่เป็นกลุ่มกอ้น ไม่ต ่ำกวำ่ ๒๐ 

หลงัคำเรอืน 

   เร ือ่งลงหนิคลุกขำ้งทำงโคง้และกำรตดิตัง้ไฟโซล่ำเซลทีท่่ำน 

อบต.จนัญำพูด ก็ฝำกท่ำน 

  

 สมำชกิดว้ยหำกท ำขอ้บญัญตังิบประมำณก็ใหเ้จยีดงบหมู่บำ้นมำด ำเนินกำร  

 

      -๕- 

นำยก อบต.  เร ือ่งซอ่มปำกกระโถนรอผูร้บัจำ้งมำท ำสญัญำ 

   ฝำกประชำสมัพนัธเ์ร ือ่งกำรทิง้ขยะภำยในหมู่บำ้นดว้ย 

เพรำะยงัพบหลำยหมู่บำ้น 

   น ำกอ้นอฐิ น ำปูนมำทิง้รวมในถงั ท ำใหข้ยะมนี ้ำหนักมำก 

จดัเก็บล ำบำก เสยีค่ำทิง้ 



   แพง และท ำใหร้ถเก็บขยะช ำรุดง่ำย  

ประธำนสภำฯ  นัดประชมุคร ัง้ต่อไปในวนัที ่๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

แต่งกำยสุภำพ 

   -ปิดประชมุ เวลำ ๑๒.๑๐ น. 

 

(ลงชือ่)      มณีวรรณ ชำวไร ่ ผูบ้นัทกึกำรประชมุ  (ลงชือ่)  จมใจ 

ชยัแสง     ผูต้รวจ 

           (นำงสำวมณีวรรณ  ชำวไร)่                       (นำยจมใจ 

ชยัแสง) 

      เลขำนุกำรสภำฯ                                                                      

ประธำนสภำฯ 

 

 

 


