
 
 

๑ 
รายงานการประชุมสภาสามัญที่ ๒ / ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๑ 
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขอสวัสดีเพ่ือนสมาชิก  ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ส าหรับระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับผู้อ านวยการกองน่าจะให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติ  เข้ามาร่วมประชุมด้วยทุกครั้งนะ
ครับ  เพ่ือมารับทราบว่าประชุมเรื่องอะไรบ้างนะครับ  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภา
สมั ยสามัญ  สมั ยที่  2  ครั้ งที่  1  ประจ าปี  2562  และผมได้ ให้ ฝ่ าย เลขานุ การสภ า                   
ได้ด าเนินการส่งหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบ  เพ่ือที่สมาชิกจะได้ศึกษาระเบียบวาระการประชุม
ว่าจะมีการประชุมในเรื่องอะไรบ้างนะครับ  จะได้เตรียมข้อเพ่ือที่สงสัยเพ่ือจะได้ซักถามกันในสภา
นะครับ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  1 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
   ข้อ  1.1  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ  รายนายเรืองสุข  วิสิงเศษ  กรณีลาออก 
   ข้อ  1.2  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ  รายนายปริญญา  ดงภูยาว  กรณีเสียชีวิต   
ประธานสภา ฯ ข้อ  1.1  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของนายเรืองสุข  วิสิงห์เศษ  ส.อบต.  หมู่ที่  6  ที่ได้ลาออก   

และข้อ  1.2  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของนายปริญญา  ดงภูยาว  ที่ได้เสียชีวิตนะครับและ                
อีกเรื่องคืองานพระราชทานเพลิงศพ  ของพระครูกัลยาธรรมคุณ  ที่วัดหนองไผ่  พวกเราก็ได้ให้
ความร่วมมือท างานอย่างดีเยี่ยม  ขอขอบคุณนะครับ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2   
  ประจ าปี  2562  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  ครับ  เชิญท่านทวมครับ 
นายทวม  ลีทนทา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   

ผมขอแก้รายชื่อครับชื่อผมผิด  เป็นทวมนะครับ  หน้า 3 และ  5  ทั้ง  2  ที่นะครับ                 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ ครับ  แก้ไขให้ถูกต้องนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก  ผมจะขอมติที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2562  วันที่  18   
  กุมภาพันธ์  2562  ท่านใดเห็นว่าถูกต้องกรุณายกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  20  เสียงครับ   
ประธานสภา ฯ ครับ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  3  กระทูถ้าม 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
ประธานสภา ฯ กระทู้ถามครั้งนี้ไม่มีนะครับ  ได้ส่งหนังสือให้สมาชิกได้ส่งกระทู้แล้วตามระเบียบการประชุมสภา 
  แล้วนะครับ  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4   
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภา ฯ เรื่องท่ีมีเป็นกรณีพิเศษไม่มีนะครับ  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5 

/ระเบียบวาระท่ี ๕… 
 



 
 

๒ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
   5.2  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
ประธานสภา ฯ ข้อ  5.1  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.  2562   
  เชิญผู้บริหารครับ  
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  วันนี้ผม  
  นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  รักษาราชการแทน 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ขอน าเสนอญัตติที่  5.1  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
 
 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  โทร.  0 42-707348 
ที ่ สน  77301/    วันที่      เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2562 
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.  2562โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองสกลนครซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561 ไปแล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจาก คุณลักษณะของครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ตู้เหล็กแบบกระจก ผิดวัตถุประสงค์ของ
ลักษณะการใช้งานจึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการจัดท างบประมาณ  จึงมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงานตู้เหล็กแบบกระจก จ านวน 5,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กแบบกระจก

ขนาดกว้าง75 เซนติเมตร ยาว 200  เซนติเมตร  สูง 100 เซนติเมตร  ทั้งนี้ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบ ป ร ะ ม า ณ  ด า เนิ น ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ ด้ ว ย วิ ธี ต ล า ด อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (e-market)ป ร า ก ฏ ใน แ ผ น 
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5่  แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่  2  หน้า 100 

ข้อความใหม่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

/ครุภัณฑ์… 
 



 
 

๓ 
ครุภัณฑ์ส านักงานตู้บานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 5,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก

สูงขนาดกว้าง91  เซนติเมตร ลึก 45  เซนติเมตร  สูง  183  เซนติเมตร  ทั้งนี้ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)ปรากฏในแผน 
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที่5  แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่  2  หน้า 100 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวันส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เห็นควรแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณดังกล่าวมาเพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  29 และ  32  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

 
(นายอดุลย์  เวียงสมุทร) 

หัวหน้าส านักปลัด  
วันที่        เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2562 

หัวหน้าหน่วยงานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ความเห็นผู้อ านวยการกองคลัง 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
 

 
(นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่        เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2562 

ความเห็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
.................................................................................................................................................................... 

 
 (นายไพโรจน์  พลธิราช) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
วันที่        เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2562 

/ความเห็นนายก… 
 



 
 

๔ 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 
 

( นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
                                      วันที่        เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2562 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  เนื่องจากว่าเพ่ือให้ตู้ใช้งานได้ตามความต้องการที่แท้จริง  ก็เลยจะขออนุมัติสภา 
  เปลี่ยนแปลงตู้ตามท่ีได้เสนอไปนะครับ  ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ฯ ครับ  ตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเก่ียวกับการซื้อตู้เหล็ก  จ านวนเงิน  5,500  บาท   

นะครับ  เชิญสมาชิกอภิปรายได้นะครับ  ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ  ท่านใดเห็นชอบได้โปรด               
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม 20  เสียง 
ประธานสภา ฯ เชิญท่านรองนายกครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร   ขออนุญาตครับ  เนื่องจากว่าได้รับการประสานจากท่านสารวัตรสภ.ดงมะไฟ  ว่าท่าน 
  อยากจะมาพบปะสมาชิก  ก็เลยอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาแทรกก่อนจะเข้าข้อ  5.2   
  นะครับ   
ประธานสภา ฯ ครับ  อนุญาตครับ 
พ.ต.ท.เดชบดี  รัตนวงศ ์ ครับ  กราบสวัสดีครับกระผมพันต ารวจโทเดชบดี  รัตนวงศ์  สารวัตรสถานีต ารวจ    

ภูธรดงมะไฟครับ  วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับ  เห็นว่ามีประชุมเลยอยากจะเข้ามาพบปะพวกท่าน
สักครู่นะครับ  เพราะมีหลาย ๆ สิ่งที่ผมอยากจะประสานเพราะว่าต าบลเรามันต าบลเล็กเรื่องแรก
ผมได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาชื่อ  ตัวแทนต าบลชุมชนดงมะไฟ  นะครับ  บางท่านอาจจะได้เข้ากลุ่มแล้ว  
แต่บางท่านก็ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับ  อยากจะให้ท่านชวนสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะครับ  
เพราะว่าใช้เป็นทางประสานการปฏิบัติงานะครับ  อย่างเช่น  มีงานรื่นเริงมีงาน ที่ ไห น ที่ ต้ อ ง ใช้
ก าลัง  คือจะได้สะดวกในการพูดคุยประสานงานกันนะครับ  เพราะช่วงนี้มอเตอร์ไซด์แถววานร
หายเยอะนะครับ กลัวว่าจะลามมาถึงต าบลเรา  โดยลักษณะคือยกรถขึ้นปิ๊กอัพไปเลยนะครับ  
เพราะถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไร  ผมจะส่งเข้ากลุ่มนี้ เลย  พวกท่านจะได้อ่านกันเลยนะครั บ             
เพราะบางทีมันไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือไปซะทุกอย่างทุกเรื่องนะครับ  ผมท าไลน์นี้ขึ้นเพ่ือเป็น
การบริการโดยเฉพาะนะครับ  มันจะท าให้เราสะดวก  รวดเร็วขึ้นนะครับ  และเรื่องที่  2               
ผมอยากจะท าอาสาต ารวจประจ าต าบลของเรา  โครงการแรกผมอยากจะท าหมู่บ้านละ  1  นาย  
12  หมู่บ้านก็  12  นายพอดี  แต่มันจะใช้งบประมาณเยอะมาก ๆ  คือ 3 -4 หมื่นอย่างต่ า  
อยากจะให้พวกท่านเสนอรายชื่อผู้ที่จิตอาสาอยากจะท าตรงนี้มา  ถ้ามีงบประมาณนะครับ  ตรงนี้
ไม่มีเงินเดือนนะครับ  แต่จะมีการฝึกจริง ๆ จัง  ฝึกทุกเดือน  ถ้ามีงานบ้านไหน  ถ้างานส่วนรวม  

/ก็ฟรี… 
 



 
 

๕ 
ก็ฟรี  ถ้าเป็นส่วนตัวก็ว่ากันไป  เท่าไหร่นะครับ    เพื่อเป็นสินน้ าใจนะครับ  ทางโรงพักไม่ได้อะไร
นะครับ  แต่อยากท าเพราะว่าต ารวจผมมีน้อยมีแค่  15  คน  ถ้าไม่มีตรงนี้มาช่วยมันก็ท างาน
ยากนะครับ  ถ้ามีงานที่ถ้ าผาแด่น  12  คนนี้จะท างานได้เข้มแข็งกว่า  อปพร.  แน่นอน  เพราะ
มันต้องฝึกทุกเดือนนะครับ  มีท่านใดสงสัยอะไรหรือไม่เชิญสอบถามได้เลยนะครับ 

นายวิชัย  หาศิริ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   
ผมมีเรื่องจะสอบถามเรื่องผู้ช่วยต ารวจว่ามีกฎหมายรองรับหรือไม่ครับ  เพราะเคยมีในข่าวที่อ่ืนว่า
มีการไปกระท าเกินกว่าเหตุครับขอบคุณครับ 

พ.ต.ท.เดชบดี  รัตนวงศ์  ครับ ขอเรียนว่าในส่วนขออาสาต ารวจ  ทางโรงพักจะแต่งตั้งให้เค้าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
นะครับ  มีอ านาจตามกฎหมายนะครับ  ที่ในข่าวที่ไปตีหัวเด็กนั้น  เขาท าเกินกว่าที่เขาได้รับ
อนุญาตนะครับ  ในการตั้งด่านก็เช่นกัน  เค้าไม่มีอ านาจตรวจค้นนะครับ  ต ารวจต้องเป็นคน
ตรวจค้นนะครับ  แต่ต ารวจดงมะไฟเวลาตั้งด่านที่ละ  5  คนมันไม่สามารถแสดงพลังได้   และ
เครื่องแบบที่อาสาแต่งจะไม่ใช่เครื่องแบบต ารวจ  จะมีความแตกต่างนะครับ  แต่ว่าเค้าท าได้               
แค่ไหนก็ให้ท าแค่นั้น  จะไม่ให้เขาท าเกินกว่าหน้าที่นะครับ แต่ว่าโครงการนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลย 
ก็ได้นะครับ  ถ้าไม่มีงบประมาณ  เพราะว่าอย่างน้อยต้องตัดชุดให้เขานะครับ  รองเท้าคอมแบต 
หมวก  เสื้อเหลืองนะครับ  แต่ผมก็อยากจะท าตรงนี้นะครับ  จะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับ   

ประธานสภา ฯ ครับ  เรื่องกลุ่มไลน์  ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ  จะได้ติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วนะครับ  เป็นของ สภ.ดงมะไฟเลยใช่ไหมครับ 

พ.ต.ท.เดชบดี  รัตนวงศ์ ใช่ครับ  อาจจะยังทราบกันน้อยว่ามีกลุ่มไลน์นี้นะครับ   
ประธานสภา ฯ ครับ  และเรื่องอาสาต ารวจนั้น  เป็นแนวคิดท่ีดีมากนะครับ  ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  การปฏิบัติตัว  การปฏิบัติหน้าที่นั้น  เราจะรู้ว่ามีอะไรที่สามารถท่ีท าได้บ้างนะครับ 
พ.ต.ท.เดชบดี  รัตนวงศ ์ ครับ ผมขอเพ่ิมเติมว่าถ้า อบต. มีส่วนที่จะช่วยเหลือได้ ก็ยินดีนะครับ เพราะว่า            

ผมจะไปขอรวบรวมหลาย ๆ ที่นะครับ เพราะมันใช้เงินค่อนข้างสูงมาก และอาสาตรงนี้จะเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่นะครับเพราะว่าข่าวสารจะมาจากพวกนี้ก็มีส่วนเยอะนะครั บ               
มีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ครับ นาย.........(นาทีที  33.35)  สมมติอาสาต ารวจได้รับอันตราย
จากการไปปฏิบัติหน้าที่ จะมีอะไรช่วยเหลือหรือไม่ ครับ ขอบคุณครับ 

พ.ต.ท.เดชบดี  รัตนวงศ์ ครับ  ต ารวจก็จะช่วยเหลือกันไปตามความเหมาะสมอยู่แล้วนะครับ เราจะดูแลในส่วนที่
เราดูแลได้เช่นกันนะครับ  มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ นาย(นาทีที่ 36.00) ผมมีข้อสงสัยว่า
อาสาต ารวจมีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี  หรือว่าตลอดไปครับ และงบประมาณที่จะใช้ได้นั้น             
จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะครับ 

พ.ต.ท.เดชบดี  รัตนวงศ์ ครับ  ท่านอย่าพ่ึงไปซีเรียสตรงนั้นครับ  ผมยังไม่ได้มาของบประมาณท่านนะครับ               
ในส่วนนี้ที่ผมท า มันจะมีทุกต าบล แต่ว่าภาคกลางที่เคยท ามันเงินดี เขาดูแลได้นะครับ แต่ที่นี่            
มันดูไม่ได้ มันไม่มีเงินเดือนนะครับ ที่นี่คือท่านมีน้ าใจท่านก็ให้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ ครับ  ถ้าส่วนกลางเขามีแล้ว  ผมก็อยากจะให้มันเกิดข้ึนนะครับ  มันจะค่อย ๆ เกิดข้ึนนะครับ   
  จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเสียสละจริง ๆ นะครับ  กลุ่มไลน์ก็ถ้าเชิญใครไปก็ขอให้กดเข้าร่วมกลุ่ม 
  ด้วยนะครับ 

/พ.ต.ท…. 
 



 
 

๖ 
พ.ต.ท.เดชบดี  รัตนวงศ์ ครับ ตอนนี้ผมขออนุญาตไปประชุมที่อ่ืนต่อนะครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ฯ ครับ กลับเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมข้อ  5.2  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.  

2562  เชิญครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  ระเบียบวาระการประชุมข้อ 5.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562   

เนื่องจากการประชุมที่หอประชุมที่ผ่านมา เรื่องการใช้โปรเจคเตอร์เพ่ือน าเสนอการประชุมต่าง ๆ 
นั้น มีความล าบากเพราะว่าในห้องประชุมนั้นแสงสว่างมากเกินไปท าให้มองจอไม่ค่อยชัด  และ
ตามสถานที่ราชการต่าง ๆ ตามที่ได้ไปร่วมประชุมมา ได้มีจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ตั้งโต๊ะ ซึ่งเป็น
ประโยชน์กว่า ชัดกว่านะครับ เลยอยากจะขอสภาอนุมัติงบประมาณ ดังต่อไปนี้ครับ 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  โทร.  042-707348 
ที ่ สน  77301/   วันที่    เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมือง
สกลนคร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ไปแล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2562 งาน บริหารทั่วไปหมวด ค่าครุภัณฑ ์ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ 
แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart  TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเชล ขนาด 55 นิ้ว ราคา 
27,500 บาท จ านวน 2  เครื่อง รายการ ขาตั้งทีวี TV Stand ขนาด 32”- 65”จ านวน 2 ชุด ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงขอโอนตั้งรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart  TV ระดับความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160  

พิกเชล ขนาด 55 นิ้ว  จ านวน 2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 27,500 บาท   
เป็นเงิน  55,000   บาท 

รายการ        ขาตั้งทีวี TV Stand ขนาด 32”- 65”   จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,500 บาท    
เป็นเงิน   7,000    บาทรวมเป็นเงิน 62,000  บาท 
 

/ระเบียบ… 
 



 
 

๗ 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2543 
  ข้อ  27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟเห็นควร 
โอนตั้งรายการใหม่  เป็นเงิน  62,000  บาท   (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ล าดับที่ 1 
   ด้าน  บริหารทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท           ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart  TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเชล 
ขนาด 55 นิ้ว  จ านวน 2 เครื่อง   ราคาเครื่องละ 27,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณที่ขอโอนลดล าดับท่ี 1 
   ด้าน  บริหารทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
   ประเภท           เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

/งบประมาณ…

ตั้งไว้ 0 บาท 
ใช้ไปแล้ว 0 บาท 
คงเหลือก่อนโอน    0 บาท 
โอนตั้งรายการใหม่ 55,000 บาท 
คงเหลือหลังโอน 55,000 บาท 

ตั้งไว้     2,300,000 บาท 
ใช้ไปแล้ว 858,000 บาท 
คงเหลือ 1,442,000    บาท 
โอนลดครั้งนี้ 55,000 บาท 
คงเหลือ 1,387,000 บาท 



 
 

๘ 
   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ล าดับที่ 2 
   ด้าน  บริหารทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท           ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
                     รายการ          ขาตั้งทีวี TV Stand ขนาด 32”- 65” จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,500 บาท 
    
 
 
 
 
 
 
   งบประมาณที่ขอโอนลดล าดับท่ี 2 
   ด้าน  บริหารทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
   ประเภท           เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  27 และ  32  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

 
 

(นายอดุลย์  เวียงสมุทร) 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

หัวหน้าหน่วยงานที่ขอโอนตั้งรายการใหม่และเจ้าของงบประมาณ 
วันที่          เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

/ความเห็น… 

ตั้งไว้ 0 บาท 
ใช้ไปแล้ว 0 บาท 
คงเหลือก่อนโอน    0 บาท 
โอนตั้งรายการใหม่ 7,000 บาท 
คงเหลือหลังโอน 7,000 บาท 

ตั้งไว้     2,300,000 บาท 
ใช้ไปแล้ว 913,000 บาท 
คงเหลือ 1,387,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 7,000 บาท 
คงเหลือ 1,380,000 บาท 



 
 

๙ 
ความเห็นผู้อ านวยการกองคลัง 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

 
(นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่        เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
................................................................................................................................................................... 

 
 

(นายไพโรจน์  พลธิราช) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
วันที่        เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 

 (นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
วันที่        เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียรครับ  นี่คือรายละเอียดการโอนงบประมาณครับ  ขอบคุณครับ   
ประธานสภา ฯ ครับ ทีวีพร้อมขาตั้งรวมเป็นเงิน 62,000 บาท ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณานะครับ                

ผมเห็นด้วยกับการซื้อทีวีครั้งนี้นะครับ เพราะจอโปรเจคเตอร์ถ้าเอาไปฉายกลางวันมันจะมอง            
ไมเ่ห็นนะครับ ทีวีเลยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีนะครับ เชิญท่านทวมครับ 

นายทวม  ลีทนทา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   
การที่จะโอนงบจากฝ่ายการเมืองนั้น ผมเห็นด้วยครับ ดีมากครับ เป็นการพัฒนาที่ดีครับ แต่ผม
สงสัยว่า การโอนงบนั้นมันจะมีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนของเราหรือไม่ครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  ค่าตอบแทนสมาชิกท่ีเราโอนมานี้นั้น  เป็นของสมาชิก  2  ท่านที่พ้นสมาชิกภาพ              
ไปแล้วนะครับ ซึ่งก็เหลือจากที่เราซื้อทีวีนะครับ ไม่มีผลกระทบกับท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ใน
สภาแห่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

/ประธานสภา… 



 
 

๑๐ 
ประธานสภา ฯ ครับ ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมจะขอมติ                 

ที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบที่จะโอนงบประมาณครับ กรุณายกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  20  เสียง  
ประธานสภา ฯ ครับเชิญท่านรองนายกครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียรครับ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่มีมติให้ผ่านทั้ง 2 ข้อนะครับ ทั้ง ๒ ญัตติ  

นั้น เรามุ่ งประโยชน์ของดงมะไฟเป็นหลักนะครับ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ               
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  6 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา ฯ ครับ ผมอยากจะคุยเรื่องเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาท่านถนอม เอารถออกมาล้างเพ่ือบริการประชาชน

ไปที่ถ้ าผาแด่น แต่ไม่รู้ว่าใครไปเขย่ารถของแกนะครับ เขย่าแรงจนหัวไปชนกระจกเลยนะครับ  
แต่พอลงมากลับไม่มีใครสักคนนะครับ ฉะนั้นท่านเลยกลัวมากนะครับ เลยถอยรถไปชนกระท่อม
เลยนะครับ ด้วยความกลัวอย่างรุนแรงนะครับ เชิญท่านวิชัยครับ 

นายวิชัย  หาศิริ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   
ผมอยากจะเรียนถามว่า ในการประชุมครั้งที่แล้วนั้น ผมได้เรียนถามเรื่องถนนลูกรัง วันนั้นท่านได้
ชี้แจงว่าท่านได้ด าเนินการประสานกับ อบจ. ขอไป 5 วัน สิ้นสุดมีนาคม 2562 จะครอบคลุม 
ทุกหมู่บ้านทุกต าบลนะครับ ถึงวันนี้ผมก็ยังรออยู่นะครับ เลยอยากจะเรียนถามว่า ท่านได้
ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  สืบเนื่องจาก           
ครั้งก่อนนั้น เราได้ประสานทาง อบจ.ขอเครื่องจักร ตอนนี้เครื่องจักรอยู่โซนสว่างแดนดิน
หลังจากเสร็จแล้วเขาถึงจะเข้ามาพ้ืนที่ของเรานะครับ ผมก็เร่งว่ายังไงก็ต้องก่อนเมษายน ไม่ใช่ว่า
ท้องถิ่นเราที่เดียวนะครับที่ขอสนับสนุนงบประมาณ มีหลายพ้ืนที่ครับ ที่ขอต้องให้แต่ละพ้ืนที่
เสร็จก่อนจะย้ายไป ย้ายมาไม่ได้นะครับ ผมไม่ได้ลืมครับ แต่อยู่ที่ว่า อบจ.เขาจะย้ายเครื่องจักร
กลับมาเมื่อไหร่นะครับ เราต้องรอต่อไปอีกนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ อย่าลืมนะครับว่านายก อบจ. เป็นคนสว่างนะครับ ต้องรออีกยาวนะครับ รับทราบนะครับ
  เชิญท่านนิรุตครับ   
นายนิรุต  นามวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              

ทุกท่านครับ ส าหรับเมื่อวานมีพายุเข้าบ้านหนองไผ่นะครับ ท าบ้านเรือนเสียหายไปหลายหลัง  
อยากจะให้ผู้บริหารออกไปตรวจสอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองนายกครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตอนนี้ผมได้รับ 

การประสานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ทราบว่า 3 หลัง บ้านโพนอีก 1 หลัง ผมก็นัดเจ้าหน้าที่ว่า
บ่ายนี้จะออกไปดูพ้ืนที่ เพราะฝ่ายบริหารจะหาทางช่วยอย่างเต็มท่ีครับ เหมือนที่ผ่าน ๆ มา           
เราก็ช่วยเต็มที่นะครับ  แต่ครั้งนี้เสียหายทั้งหลังก็มีนะครับ  มันมีระเบียบก าหนดอยู่นะครับ 

            /ว่ายังไง… 



 
 

๑๑ 
ว่ายังไง  จะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ  ถ้าเกิดที่ไหนอีกก็ขอให้รีบแจ้งนะครับตอนบ่าย           
เจอกันที่หนองไผ่นะครับ และเมื่อสักครู่ ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านนายกว่าให้ประชาสัมพันธ์เอง
กองทุน XYZ ของสกลนคร มีเงินให้กู้ 20 ล้านบาท กู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและใบบัวบก  กู้เป็น
ส่วนตัวนะครับ ไม่ได้กู้เป็นกลุ่ม ดอกเบี้ย 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นี่คือที่ท่านนายกแจ้งมา เผื่อท่าน
ใดสนใจ ติดต่อได้ที่คุณนันทวรรณ ที่อยู่หน้าห้องนะครับ ดอกเบี้ยถูกนะครับ ไม่ต้องห่วงว่าจะขาย
ไม่ออกนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ ครับ น่าสนใจนะครับ เชิญท่านวิชัยครับ 
นายวิชัย  หาศิริ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมอยากเรียนถามเรื่องงบประมาณปี 2562 บ้านโนนสมบูรณ์นั้นได้รับ 2 โครงการคือ ร่องน้ า
กับขยายถนนผมอยากจะถามว่า ร่องน้ านั้นจากบ้านโพนไม่รู้ถึงไหน อยากถามว่าจะท าตอนไหน
เพราะตอนนี้ก็จะถึงหน้าฝนแล้ว ถ้ามีงบก็อยากจะให้ด าเนินการก่อนนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา ฯ เชิญทา่นรองนายกครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียรครับ  เรื่องนี้เรียนท่านบุญธาตุกับท่านสีพร้อมกันเลยนะครับ  ตอนนี้กองช่างก าลังเร่งมือ 

อยู่นะครับ ในการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ โครงการดงขวาง 
โนนสมบูรณ์ งบประมาณ 9 ล้านกว่าบาท ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะหนังสือ
รับวันที่ 27 มีนาคม บอกว่า ถ้าก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน 31 มีนาคม ให้คืนเงินงบประมาณทั้งหมด 
แต่เราด าเนินการนั้น จะเซ็นต์สัญญาได้เร็วที่สุดก็คือวันที่ 5 เมษายน หลายพ้ืนที่ท้องถิ่นที่เจอ
เหมือนกันหมด บางพ้ืนที่ 4-5 โครงการก็มีตอนนี้รอความชัดเจนอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ  
ช่วงที่ผ่านมานั้นกองช่าง กองคลัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้น ลุยเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะไม่อยาก
ให้งบประมาณตกไป เสียดายกว่าจะได้มานะครับ เราพยายามอย่างเต็มที่นะครับ วันนี้ที่             
เชียงเครือจะเซ็นต์สัญญา 1 โครงการ แต่ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาจะให้เงินหรือไม่ให้ ถ้าเขา            
เอาคืนไปแล้ว แต่ไปเซ็นต์สัญญาแล้ว จะเป็นยังไงนะครับ ณ ตอนนี้ขอเรียนว่ายังไม่มีอะไรชัดเจน
ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ ตอนนี้ได้ผู้ชนะการประมูลแล้วในวงเงิน 7 ล้านกว่าบาท แต่ก็ยังไม่กล้า
เชิญมาท าสัญญา แต่บังเอิญโชคดีที่ผู้ชนะการประมูลอยู่ในจังหวัดสกลนคร ผมเลยโทรถามเขาว่า
ถ้าเชิญมาเซ็นต์สัญญาแต่ เกิดเงินตกไปจะเป็นยังไงครับ เขาตอบว่าเงินค้ าประกันสัญญา              
คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันนะครับ ผมก็เลยยังไม่กล้าเชิญมาเลย เราเลยนิ่งกันก่อน ช่วงนี้ยัง
ด าเนินการอะไรไม่ได้เลยจริง ๆ ผมเป็นห่วงเงิน 9 ล้านน่าจะไม่ได้ด้วยซ้ านะครับ และขออนุญาต
ท่านประธานสภาฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากถนนเส้นดงน้อย -นากับแก้ ที่ผมเคยพูดประจ าว่า  
จากโนนวิเศษไปนากับแก้ จากโนนวิเศษไปดงน้อยได้แล้ว ต่อไปก็คือดงน้อย-นากับแก้ ตอนนี้  
ทางหลวงชนบทได้ผู้รับจ้างแล้วครับ ก าลังด าเนินการในการท าสัญญา นั่นแสดงว่าโครงการนี้          
มีแน่นอนนะครับ จากดงน้อยมานากับแก้ มันจะไปทับอีกเส้นหนึ่งก็คือ คสล.ที่ผมคุยกับ              
ท่านถนอมตอนนั้นว่าจากบ้านท่านประวาลลงมา ตรงนี้ อาจจะไม่มีโครงการนี้เพราะถนนลาดยาง
มีแล้ว เดี๋ยวเค้าก็มาท านะครับ ไม่นานนะครับ ตอนนี้เราก็พยายามเร่งนะครับ แต่ด้วยเงื่อนไข
ภายนอกต่าง ๆ  นะครับ  ขอบคุณครับ 

/ประธานสภาฯ… 



 
 

๑๒ 
ประธานสภา ฯ ครับ ทราบมาว่างบพิเศษตรงนี้ได้อยู่ 2 โครงการคือบ้านฝาง-นาแก  2  ล้านกว่าบาท  และถนน 

สายดงขวาง-โนนสมบูรณ์ 9 ล้านบาทนะครับ ทางบ้านนาแกได้เนินการเรียบร้อยไปแล้ว            
นะครับ เลยอยากถามว่าท าไมเราไม่ด าเนินการให้เสร็จพร้อม ๆ กันไปเลยทั้ง 2 โครงการครับ 
เชิญท่านทวมครับ 

นายทวม  ลีทนทา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   
ที่ผมได้ฟังผมก็ดีใจและขอบคุณมาก ผมสงสัยว่าตรงถนนน้ าท่วมที่เคยแก้ไขปีที่แล้ว ท่านรอง
ทราบดีนะครับ ผมว่าโครงการยังไม่ได้ด าเนินการ แต่ฝนจะตกแล้ว น้ าจะท่วม เมื่อวานมีฝน
เล็กน้อยนะครับ เพราะทางน้ ามันไปเขาปิดหมดแล้วนะครับ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ เมือ่กี้ผมได้เข้าไปคุยเรื่องนี้กับ ผอ.กองช่าง แต่ก็มีโรคงการมาทับ เราจะด าเนินการได้มากน้อยแค่
ไหนนะครับ ฝากไว้กับท่านรองก็แล้วกันนะครับ อยากจะให้ยกระดับถนนขึ้นนะครับ เพราะว่ามัน
ต่ าจริง ๆ นะครับ มันเป็นเหมือนแอ่งน้ าขนาดใหญ่เลยนะครับ น้ าจะท่วมถึงเอว เลยนะครับ นี่คือ
ปัญหานะครับ สองข้างทางถมดินสูงขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าท าร่องระบายน้ าก็จะมีปัญหาของ          
การไหลของน้ านะครับเป็นถนนสายขึ้นถ้ าผาแด่นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เชิญท่านบุญธาตุครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ           
ทุกท่านครับเรื่องงบประมาณ  9  ล้านระหว่างดงขวาง-โนนสมบูรณ์ ผมก็ดีใจนะครับ ที่ฝ่าย
บริหารไม่นิ่งนอนใจ เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชน อยากจะฝากท่านศักดิ์บุรุษ อยากจะให้              
ทั้ง 2 โครงการเกิดข้ึนให้ได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ เชิญท่านถนอมครับ 
นายถนอม  นามตาแสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ               

ทุกท่านครับ ผมอยากจะพูดเรื่องประปาหมู่บ้านครับ แต่ผมไม่ได้ท ากระทู้เข้ามานะครับ คือ
เดี๋ยวนี้ประชาชนดงน้อยได้รับความเดือดร้อนที่เจ้าของเขาให้ย้ายจากที่ดินของเขา ตอนนี้เขา            
เอาดินไปถมใต้ถุนบ้านเขาแล้ว ดินนั้นไหลลงบ่อน้ าประปาเลยนะครับ ท าให้น้ าขุ่นนะครับ ตอนนี้  
อยากจะขอความอนุเคราะห์สภาแห่งนี้นะครับ ถ้ามีงบประมาณก็อยากจะขอเพ่ือแก้ไขเรื่องนี้  
ตอนนี้มีที่จะรองรับบ่อใหม่แล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณด าเนินการตรงนี้นะครับ ขอปรึกษาหารือ 
ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ ครับ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหานะครับ และถ้าที่ใหม่ท่ีจะด าเนินการต่อไปนั้น ก็อยากจะ 
ขอให้ท าเรื่องมอบที่ดินให้เป็นที่สาธารณะไปเลยนะครับ เดี๋ยวยายเภาเสียไปแล้วลูกหลานไม่              
ยอมยกที่ดินให้ก็จะเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้อีกนะครับ เชิญท่านรองศักดิ์ชี้แจงครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียรครับ แต่ก่อนนานแล้ว มีการเจาะน้ าประปาแล้วอยู่ในที่ดินของเขานะครับ ซึ่งตอน               
มาเจาะก็มีการยินยอมให้เจาะ แต่วันนี้ชาวบ้านเป็นห่วงเพราะใต้ดินตรงนั้นมีนเป็นโพรงดินขนาด
ใหญ่ เขากลัวดินยุบลงนะครับ กลัวบ้านพัง เลยมีการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้น้ าและท่านถนอม
เป็นประธานก็เลยคุยกันว่าจะเอาที่ใหม่ตรงไหน เลยได้ที่ยายเภาพร้อมที่จะมอบให้นะครับ เดี๋ยว
ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราต้องให้กองช่างออกไปดูก่อนนะครับ เพราะจะท าอะไรต้องมี
ระเบียบ กฎหมายรองรับนะครับ ไม่ใช่ว่านึกจะท าก็ท า เพราะจะมีปัญหาภายหลังตามมานะครับ 

/ตัวนี้ผม… 



 
 

๑๓ 
ตัวนี้ผมมั่นใจว่าถ้ามีงบ เราอาจจะโอนงบ คสล. 5 แสนบาท หรือถ้าไม่โอนเราจะท ายังไง เราจะ
ใช้อันเก่าจะใช้ได้หรือไม่ เราจะท าอย่างไร ผมไม่ได้ลืมครับ ตอนนี้กองช่างก็งานเยอะมาก             
หลังจากเสร็จวันที่ 5 เมษายนไปแล้ว จะออกไปดูครับ ขอเวลานิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับ เดี๋ยวบ้านเขาทั้งหลังจะทรุดพังลงไปเกือบ 10 เมตรเลยนะครับ อันตรายนะครับที่ดิน            
ยายเภาก็เหมือนกันนะครับ อยู่ใกล้บ้านเรือนคนหรือไม่นะครับ เราต้องศึกษานะครับ ผมอยากจะ
ให้ไปเจาะที่วัดมากกว่านะครับ เพราะเป็นที่สูง ไม่ติดกับเขตใดเลยนะครับ ที่ยายเภามันจะติด
บ้านใครหรือไม่นะครับ มองในอนาคตนะครับ เชิญท่านศุภกิจครับ 

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                   
ทุกท่านครับ ผมอยากขอสอบถามว่า ในช่วงนี้งบประมาณด้านงานประเพณีจะมาถึงแล้วนะครับ  
เราเตรียมพร้อมหรือยังครับ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ หมายถงึประเพณีตามหมู่บ้านใช่ไหมครับ ไม่ใช่ของ อบต.จัดนะครับ  เชิญท่านรองครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียรครับ  เรื่องนี้ขอให้รองปลัดชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 
นางวัชรี  จามน้อยพรหม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ เราได้ตั้ง 

งบประมาณการแห่น้ าแห่ไฟนะคะ ทั้ง 12 หมู่บ้านที่ได้เขียนโครงการเข้ามา และกองการศึกษา
ได้นัดคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านมาประชุม มาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่ต้องเขียนเข้ามาขอรับ
เงินอุดหนุนอีกครั้งนะคะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่เนื่องจากเอกสารของแต่ละหมู่บ้าน
นั้นยังไม่เรียบร้อย ทางกองการศึกษาเลยได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม คาดว่าในอาทิตย์นี้เอกสาร
น่าจะเรียบร้อยค่ะ และจะได้ด าเนนิการเบกิเงินอุดหนุนให้กับทุกหมู่บ้านต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ   

ประธานสภาฯ ครับ  รอนะครับ คงไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับ ตอนนี้คณะกรรมการ 3 คนได้ไปเปิดบัญชีแล้ว  
  อาจจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับ หมู่บ้านใดที่ยังไม่ด าเนินการให้เรียบร้อยก็ขอให้ด าเนินการ
  ด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามกองการศึกษาได้นะครับ เชิญท่านบุญธาตุครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              

ทุกท่านครับ ประชุมครั้งก่อนผมได้พูดเรื่องการทิ้งขยะเรี่ยราด ไม่เป็นที่เป็นทาง เมื่อวานนี้ตรงที่
เขียนป้ายไว้ว่าห้ามทิ้ง ตอนนี้ขยับไปทิ้งทางเข้าป่าช้าบ้านดงขวางนะครับ เริ่มมีรถบรรทุกเข้าไป
สายนั้นนะครับ ที่ไปทิ้งไว้นะครับ อยากเผาก็เผาไม่ได้กลัวจะไหม้ไปหมดนะครับ ผู้ใหญ่บ้าน             
บอกว่าอยากจะให้เขียนป้ายมาเตือนอีกจุดหนึ่งนะครับ ขอปรึกษาหารือ ฝากท่านผู้บริหารด้วย
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับ มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดนะครับ ที่เขาไม่ทิ้งตรงป้าย มันจะเต็มไปด้วยป้ายนะครับ  
  ลองหาทางอ่ืนที่น่าจะมั่นคงกว่านี้นะครับ  ผมว่าน่าจะไปเตือนถึงตัวคนทิ้งเลยน่าจะดีกว่านะครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียรครับ  เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมอบให้หัวหน้าส านักปลัดไปดูแลนะครับ ว่าจะท ายังไงนะครับ
  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ครับ ส าหรับเรื่องขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนากับแก้หรือว่าโนนวิเศษ  ดงน้อยนะครับ  แต่ก่อน
  เขาจะทิ้งเกลื่อนเป็นกองเลยนะครับเขาเลยติดป้ายว่าทิ้งขยะปรับ  2,000  บาทเลยนะครับ  
  เดี๋ยวนี้เขาไม่ทิ้งเป็นถุงนะครับ  เขาโยนเข้าไปในป่าเป็นถุง ๆ เหมือนค้างคาวตามริมถนน 

/ตามร่องน้ า…   



 
 

๑๔ 
  ตามร่องน้ า  จะเป็นจุด ๆ แต่ว่าก็ดีท่ีมันแยกกันอยู่นะครับ  ถ้าเราเห็นเราก็ไปกวาดไปเผา 
  ก็โอเคนะครับ  และปัญหานี้ต้องแก้ไขที่คนนะครับ  มันเป็นปัญหาที่คนนะครับ  ที่มักง่าย 
  เห็นแก่ตัวนะครับ  ฝากบอกเพ่ือน ๆ สมาชิกให้บอกต่อ ๆ กันไปด้วยนะครับ  เพ่ือหมู่บ้าน   
  เพ่ือความสะอาดด้วยนะครับ  ถ้าไม่มีใครจะเสนออะไรอีก  ผมก็ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้ครับ  
  ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 

     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 
 (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐     สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 



 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 


