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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ                  
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา                  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ พัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ โรงเรียนบ้านนาแก                
ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา   

 ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการจริยธรรม คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งวิทยากร ประกอบด้วย ท้องถิ่นอ าเภอเมืองสกลนคร 
นายอ าเภอเมืองสกลนคร และเจ้าหน้าที่จากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด
สกลนคร ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  

ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน                
ต่อที่ประชุมครับ 

นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ     
 และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงาน
การประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีโอกาสตรวจดูได้ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้           
สภาท้องถิ่น รับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท า            
โดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้อง               
มีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น          
ปิดประกาศ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 



๒ 
 
ประธานสภาฯ การประชุมครั้งต่อไป ฝากเลขานุการสภาฯ ให้ปฏิบัติตามที่รองนายกเสนอ ท่านใดจะเพ่ิมเติม

แก้ไขหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
๕.๑  ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

ประธานสภา ฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ระเบียบวาระขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
   ถัดไป ด้วยกองช่าง มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเบิกไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อาศัยอ านาจ 
   ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน               
   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๔ หมวด ๕ การกันเงิน จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป  
   ดังนี้ กรณีท่ีไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่ความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสมบูรณ์                   
หมู่ที่ 10 จ านวนเงิน 400,000.00 (สี่แสนบาทถ้วน)   
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่  1๒ 
จ านวนเงิน 350,000.00 บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                         
3. โครงการก่อสร้างระบบประบาบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านดงน้อย  หมู่ที่  9      
จ านวนเงิน 500,000.00 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน                            
4. โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่  8                            
จ านวนเงิน200,000.00 บาท(สองแสนบาทถ้วน) 
5. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่  11  จ านวนเงิน 
500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)                                                                                      



๓ 
 

  6. โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่10จ านวนเงิน 400,000.00 บาท  
(สี่แสนบาทถ้วน) 
7 . โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ภายในต าบลดงมะไฟ จ านวนเงิน 200,000.00 บาท             
(สองแสนบาทถ้วน) 

  8. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
จ านวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 9. โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7  
 จ านวนเงิน  200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

10. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ จ านวนเงิน 200,000.00 บาท    
(สองแสนบาทถ้วน) 
11. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน  
100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

  12. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน  
200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
13. โครงปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓   
จ านวนเงิน 400,000.00 (สี่แสนบาทถ้วน) 
14. โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านดงมะไฟ หมู่ที่  1                          
จ านวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
15. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน 
20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่า      
จะเบิกไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  ๔ หมวด ๕                   
การกันเงิน จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้    
กรณีที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี   (ระเบียบการเงิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕9 ในกรณี           
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น                  
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น            
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
๑. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รายละเอียดดังนี้ 
1.1 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง จ านวน 3,500.00 บาท             
1.2 ตู้ เหล็กบานเปิดทึบ แบบ 2 บาน ทรงเตี้ย จ านวน 1 หลังจ านวน  4,500.00 บาท            
1.3 ตู้เหล็กบานเปิดทึบทรงสูง จ านวน 1 หลัง จ านวน 5,500.00 บาท 

 รวมเป็นจ านวนเงิน 13.500.00บาท 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
 



๔ 
 
นายวิชัย  หาศิริ  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ขอฝากโครงการหมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสมบูรณ์เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จ านวนมาก ก็ขอฝาก
ฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากถนนหมู่ ๑๑ ทางออกไป             
บ้านนาแกตรงรางระบายน้ าไม่มีฝาตะแกรง หากมีคนตกลงไปจะเป็นอันตรายอย่างมาก ขอฝาก
บริหารช่วยด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ จะแจ้งให้ผู้อ านวยการกองช่างรีบด าเนินการตรวจสอบ               
โดยเร่งด่วนครับ  

นายบุญธาตุ  บาลวงศษ์า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ ฝากผู้บริหารรีบด าเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านนากับแก้ – ดงขวาง เนื่องจากว่า
ถนนลูกรังเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ จ านวนมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา              
ไม่สะดวก ขอบคุณครับ 

นางวัชรี  จามน้อยพรหม รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ  
ขอฝากให้สมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนวันละบาทมาช าระเงินออม                     
วันละบาทพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกรายใหม่ ผู ้ใดมีความประสงค์                  
ที่จะสมัครสามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต .ดงมะไฟ ในวัน เวลา ราชการ 

นายวิชัย  หาศิริ  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอหารือถนนเส้นประปา บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หากได้แอสฟัลติกมาซ่อมแซม           
ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ขอบคุณครับ  

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอฝากสมาชิกสภาฯทุกหมู่บ้านให้ท าเป็นหนังสือรายงาน
ข้อเท็จจริงมาเป็นเอกสาร เพื ่อจะได้เป็นหลักฐานและจะเร่งให้เจ้าหน้าที ่ออกส ารวจ                 
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป       

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

     



๕ 
 

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 
 
 


