
๑ 
  

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ / ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ                  

คณะผู้บริหารตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้น าหมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ อบต.ที่ไม่มาร่วมประชุม 

ประกอบด้วย ๑. นายทัศนา จูมสีสิงห์ รองประธานสภาฯ อบต. ๒. นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ 

อบต. หมู่ที่ ๑๐ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ     

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมแก้ไข ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

ประธานสภา ฯ ไม่มี  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   

   ๕.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  

ประธานสภา ฯ ข้อ  ๕ .๑  การโอนงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ . ๒ ๕๖๒  ขอ เชิญ ฝ่ ายบ ริห าร                           

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี               

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ ได้ตั้ งจ่ ายรายการนี้ ไว้  จึ งขอโอนงบประมาณรายละเอียด มาตั้ งจ่าย                     

เป็นรายการใหม่ดังนี้   



๒ 
  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ครุภัณฑ ์
ประเภท           ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน            
๑ ชุด ราคาชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว จ านวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๔,๐๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท  
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. ๒๕๔๑  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือจ่ายเป็นพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ        

เห็นควรโอนตั้งรายการใหม่ เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท  

ล าดับที่ ๑ 
   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท           ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน            
๑ ชุด ราคาชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

ตั้งไว้  ๐  บาท 

ใช้ไปแล้ว ๐ บาท 

คงเหลือก่อนโอน    ๐ บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ ๕๐,๐๐๐ บาท 



๓ 
  
 

 

   

 

   

 

   
 
 
 
 
 
   ล าดับที่ ๑ 
   งบประมาณที่ขอโอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท           ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งและจัดวางระบบโทรศัพท์ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ 

 

 

 

 

 

   

   โอนตั้งรายการใหม่ ล าดับที่ ๒ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

คงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท 

ใช้ไปแล้ว ๐ บาท 

คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท 

โอนลดครั้งนี้         ๕๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลือ ๐ บาท 



๔ 
  

 งาน  บริหารทั่วไป  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  จอคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว จ านวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท 
 

                                 

 

   

 

 

 

   งบประมาณที่ขอโอนลด ล าดับที่ ๒ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท           ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 

                                 

 

   

 

 

  

   

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี      
   การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  ๒๗  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

ตั้งไว้ ๐ บาท 

ใช้ไปแล้ว ๐ บาท 

คงเหลือก่อนโอน    ๐ บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ ๔,๐๐๐ บาท 

คงเหลือหลังโอน ๔,๐๐๐ บาท 

ตั้งไว้  ๑๑๙,๕๐๐  บาท 

ใช้ไปแล้ว ๓๐,๒๗๐ บาท 

คงเหลือ    ๘๙,๒๓๐ บาท 

โอนลดครั้งที่ ๗   ๕๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลือ  ๓๙,๒๓๐ บาท 

โอนลดครั้งนี้ ๔,๐๐๐ บาท 

คงเหลือหลังโอน ๓๕,๒๓๐ บาท 



๕ 
  
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  ขอสนับสนุนการโอนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ส านักงาน 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน ๑ ชุด

   ราคาชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง   

   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการขอมติในล าดับที่ ๒ จอคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว จ านวน ๑ ชุด ราคา

ชุดละ ๔,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง   

   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่องการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงมะไฟ               

ประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี   พ.ศ.  ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของ       
นายอ าเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องจ่าย                         
มีรายละเอียดดังนี้ 



๖ 
  

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด  งบลงทุน 
ประเภท           ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

พ.ศ. ๒๕๔๑  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดเงินงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านดงน้อย หมู่ที่ 
๙  จ านวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ล าดับที่ ๑ 

   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด  งบลงทุน 
ประเภท           ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   

บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑  จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

   

 

 

   ล าดับที่ ๑ 
   งบประมาณที่ขอโอนลด 

แผนงานงบกลาง 

ตั้งไว้  ๐  บาท 

ใช้ไปแล้ว ๐ บาท 

คงเหลือก่อนโอน    ๐ บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลือหลังโอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 



๗ 
  

งาน  งบกลาง 
งบ  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท           งบกลาง 
รายการ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

   

  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  ๒๗  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
ประธานสภาฯ ส าหรับสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทราบมาว่า สถานที่ก่อสร้างนั้นเป็นป่าช้าหรือ             

ส านักสงฆ์ หากด าเนินการก่อสร้างไปจะผิดระเบียบกฎหมาย ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ที่ดินตรงนี้ ในความเข้าใจของผม    

   คิดว่าเป็นที่วัด แต่ความจริงแล้ว เป็นที่สาธารณะประโยชน์ มีโฉนดเรียบร้อยครับ และ   

   วัตถุประสงค์ในการใช้คือ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผมจะส าเนาโฉนดให้ประธานสภาฯ     

   ทีแรกก็เป็นห่วงเหมือนกันว่า การก่อสร้างจะผิดระเบียบกฎหมาย ก็เลยประสานทางท่านก านัน 

   ต าบลดงมะไฟ ซึ่งเป็นผู้น าฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๑๑ ท่านก็ส่งส าเนาเอกสารมาให้เป็นที่เรียบร้อย 

   แล้ว ขอให้ด าเนินการต่อไป ขอชี้แจงสมาชิกสภาฯ ผ่านท่านประธานสภาฯเพียงเท่านี้ครับ  

   ขอบคุณครับ 

นายศุภกิจ  วงคเ์ตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ในเรื่องนี้ สืบเนื่องจากเมื่อ ห้า หกปีที่ผ่านมา ทางหมู่บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา  

ทางผู้น าชุมชน และประชาชนได้ร่วมประชุมกันทั้งสองหมู่บ้าน ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า 

สมควรที่จะมีเตาเผาประจ าหมู่บ้าน หรือเมรุเผาศพ ประจ าหมู่บ้าน เพราะทุกวันนี้สถานที่จัด           

เผาศพมีน้อย ได้ปรึกษาหารือว่าจะน างบประมาณมาจากไหน เพ่ือใช้ในการก่อสร้างเมรุเผาศพ             

ก็ช่วยกันระดมความเห็น ชาวบ้านมีมติให้ผู้น าชุมชนของบประมาณจากสถานที่ต่างๆ เช่น               

การไปของบประมาณจากหลวงปู่แสวงที่วัดถ้ าพระ อ.กุดบาก จ.สกลนคร เพื่อขอความ 

ตั้งไว้     ๑๐,๓๗๒,๘๐๐ บาท 

ใช้ไปแล้ว      ๖,๘๑๑,๐๗๖ บาท 

คงเหลือ ๓,๕๖๑ ,๗๒๔       บาท 

โอนลดครั้งนี้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลือ       ๓,๐๖๑ ,๗๒๔   บาท 



๘ 
  

อนุเคราะห์และขอค าปรึกษาจากท่าน ให้ท่านหาแนวทางให้ กรรมการหมู่บ้าน และได้รับ 

งบประมาณจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ น ามาก่อสร้างเมรุเผาศพ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ในที่สุด 

ท่านก านันก็ได้ขอกฐินจากอ าเภอเมืองสกลนคร เพ่ือน างบมาก่อสร้างเมรุให้เสร็จ ลุล่วงไปด้วยดี  

และขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ก็ยังขาดงบประมาณ              

ในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก็เลยต้องยื่นเสนอ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ครับ ขอฝากสมาชิกสภาฯ             

ทุกท่านให้การสนับสนุน หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

  จากข้อมูลที่ทราบเบื้องต้น เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตการปกครองบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑  

   และบ้านดงขวางหมู่ที่ ๓ ซึ่งยังไม่มีการแบ่งแนวเขตท่ีชัดเจน ก็คงต้องด าเนินการแบ่งเขตในระดับ 

หมู่บ้าน เพราะเป็นที่ดินแปลงเดียว แต่การใช้ประโยชน์ในแต่ละบ้านยังมีปัญหา ซึ่งในอนาคต 

ข้างหน้า เกรงว่าจะเกิดปัญหาในการบริหารในระดับหมู่บ้าน เกิดความขัดแย้ง กรณีท่ีเป็นที่ดิน 

สาธารณะ อยากให้มีการแบ่งอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีหนังสือส าคัญเพียงฉบับเดียวก็ตาม                 

ท่านใดจะให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายทวม  ลีทนทา  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                  

ทุกท่านครับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ เห็นว่ามีความจ าเป็น แต่อยากฝาก 

ให้สมาชิกสภาฯ มองถึงความจ าเป็นของหมู่บ้านอื่นๆ ว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนเช่นกัน 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่านครับ เรื่องโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑  

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ขอแสดงความยินดีด้วย  

ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ 

พักการประชุม ๑๐ นาที 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อครับ 

นางสุขใจ ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ ขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                     

มีในแผนพัฒนาต าบลหรือไม่ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ มีครับ ผมได้ลงนามบันทึกข้อความขออนุมัติ                     

โอนงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมกับโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 

เพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙  

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก     

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาส ทั้งความเหมาะสม ความพร้อม  



๙ 
  

อย่างที่ท่านรองนายกบอกว่า มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการ เนื่องจากว่าที่ผ่านมา                   

ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หากด าเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนหมู่ที่ ๑ และหมู่ท่ี ๑๑                     

ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ขอมติที่ประชุมครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๔ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ ๑๓ เสียง   

   งดออกเสียง ๒ เสียง 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    

   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ การโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล   

   เพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ขอถอนญัตติไปก่อน เนื่องจากเอกสารกองช่าง 

   ด าเนินการยังไม่เรียบร้อยครับ ในวันนี้ผมรักษาราชการแทนท่านนายก ผมขออนุญาตออกจาก 

   ห้องประชุมครับ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากผู้เสนอญัตติไม่อยู่ก็ถือว่าญัตตินี้เป็นอันตกไป ญัตติเรื่องการโอนงบประมาณที่เหลือให้   

   เป็นอันตกไป 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่านครับ ขอฝากประธานสภาฯถึงผู้บริหาร ในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากกองช่าง                  

ได้ด าเนินการรื้อของเก่าหมดแล้ว และว่าจะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงใหม่  แต่ก็ยังไม่ด าเนินการ

แต่อย่างใด ขอฝากให้รีบด าเนินการด้วยครับ 

นายทวม  ลีทนทา  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ ขอฝากประธานสภาฯถึงผู้บริหาร เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า              

อยากให้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ประจ าปี ๒๕๖๓ หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ฝากประธานสภาฯด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 



๑๐ 
  

 

 

     ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นายไพโรจน์  พลธิราช) 

        เลขานุการสภา อบต. 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 

         ประธานสภา อบต. 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 

      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 

    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 

   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 



๑๑ 
  
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

 

 

 


