
๑ 
  

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ                  
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ อบต.ที่ไม่มาร่วมประชุม คือนายสี บาลวงศา 
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ     
ประธานสภา ฯ -ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ที่ให้ความร่วมมือน ามวลชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ขอบคุณครับ   
-การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอความกรุณาคณะผู้บริหาร               
ส่งเอกสารร่างข้อบัญญัติให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาก่อนวันนัดประชุม ๓ วัน เพ่ือให้ข้อบัญญัติ 
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระเบียบฯ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อ         
ที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๒ เสียง   
ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ผมเป็นผู้ตั้งกระทู้ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบลดงมะไฟ เพ่ือให้การ

ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ จึงขอเชิญท่านรองประธานสภาฯ มาเป็น
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ครับ  

รองประธานสภาฯ (ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว) เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ ขอเชิญผู้เสนอกระทู้ครับ 
นายพิทักษ์ พิมพ์ภูค า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ กระทู้เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล          

ดงมะไฟ เนื่องจากว่าเป็นกระทู้ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ไม่มีหน้าที่ในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ขอให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 



๒ 
  

แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้             
เมื่อถอนกระทู้ถามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้น 
ยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก กระทู้นี้ผมจึงขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุมครับ 

รองประธานสภาฯ (ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว)  ขอเชิญประธานสภาฯ ท าหน้าที่ต่อครับ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
   ๕.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  
ประธานสภา ฯ ข้อ ๕.๑.๑ ส านักงานปลัด อบต. ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ                                                    
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
เรื่องเดิม   
ตามที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอเมืองสกลนครซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2562 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน     บริหารทั่วไป 
หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
รายการ    ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จ านวน 100,000 บาท   

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     
โอนตั้งรายการใหม่เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
  

 



๓ 
  
   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
   ด้าน  บริหารทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท            ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
                     รายการ            ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จ านวน 100,000 บาท 
 

ตั้งไว้ 0 บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือ 0 บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 100,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  100,000.00 บาท 

       
                  งบประมาณที่ขอโอนลด  
   ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
   แผนงาน  การศึกษา 
   งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   หมวด  ค่าวัสดุ 
                 ประเภท           ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

ตั้งไว้ 1,310,400.00   บาท 

ใช้ไปแล้ว 670,655.72 บาท 

คงเหลือ 639,744.28 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 100,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 539,744.28 บาท 

                    
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 27 เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป   
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เห็นด้วยกับการขอโอนงบประมาณ เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการนี้ครับ 
 



๔ 
  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไป ข้อ ๕.๒ กองช่าง ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
เรื่องเดิม   
๑. ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๒. กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ม ีความต้องการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์               

เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (Submersible Pump) 
ข้อเท็จจริง 
จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบ     งบลงทุน 
หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ    เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (Submersible Pump)   

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2541 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (Submersible Pump) ดังนี้   
๑.ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๑ แรงม้า ๒๒๐ VAC   
๒.ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ VAC   
รวมเป็นเงิน ๓๖,๓๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



๕ 
  

 
ล าดับที่ ๑   

   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ  งบลงทุน 
หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ    เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 
๑ แรงม้า ๒๒๐ VAC และ ๓ แรงม้า ๒๒๐ VAC รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
ตั้งไว้ 0 บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน 0 บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ ๕๐,๐๐0 บาท 

คงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐0 บาท 

       
                 ล าดับที่ ๑ 
   งบประมาณที่ขอโอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบ  งบลงทุน 
   หมวด  งบด าเนินงาน 
                 ประเภท           ค่าวัสดุ 
   รายการ  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

ตั้งไว้ 30๐,๐00 บาท 

ใช้ไปแล้ว ๘๖,๑๓๘.๒๕ บาท 

คงเหลือ ๒๑๓,๘๖๑.๗๕ บาท 

โอนลดครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลือ ๑๖๓,๘๖๑.๗๕ บาท 

                    
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   



๖ 
  
   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 27 เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่องการโอนงบประมาณของกองช่างต่อครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

เรื่องเดิม     
ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของนายอ าเภอ
เมืองสกลนคร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้ว ปรากฏว่าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2562 งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งาน     ไฟฟ้าและถนน 
หมวด    งบเงินอุดหนุน 
ประเภท   เงินอุดหนุน 
รายการ    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2541 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ส าหรับการขยายเขตไฟฟ้า                
บ้านดงมะไฟ (สายหนองบึง – บ้านดงมะไฟ) หมู่ ๑ เป็นเงิน 10๔,๖๙๘.๙๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พัน
หกร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ล าดับที่ ๑   

   งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งาน     ไฟฟ้าและถนน 
หมวด    งบเงินอุดหนุน 
ประเภท   เงินอุดหนุน 
รายการ    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ส าหรับการขยายเจตไฟฟ้า       
บ้านดงมะไฟ (สายหนองบึง – บ้านดงมะไฟ) หมู่ ๑ เป็นเงิน 10๔,๖๙๘.๙๐ บาท 



๗ 
  
 

ตั้งไว้ 0 บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน 0 บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 10๔,๖๙๘.๙0 บาท 

คงเหลือหลังโอน  10๔,๖๙๘.๙0 บาท 

       
                 ล าดับที่ ๑ 
   งบประมาณที่ขอโอนลด 
   แผนงานการศึกษา  
   งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   หมวด  งบด าเนินงาน 
                 ประเภท           ค่าวัสดุ 
   รายการ  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 

ตั้งไว้ 1,310,400.00   บาท 

ใช้ไปแล้ว ๗70,655.72 บาท 

คงเหลือ ๕39,744.28 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 10๔,๖๙๘.๙0 บาท 

คงเหลือ ๔3๕,๐4๕.๓8 บาท 

                    
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 27 เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ เห็นด้วยในการขอโอนงบประมาณของฝ่ายบริหาร ถ้าเป็นไปได้บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอยากให้มีการแยกหม้อแปลงไฟฟ้า แยกออกมาอีกต่างหาก ถ้ามีงบประมาณด าเนินการ          
ก็ขอฝากไว้ด้วย  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 



๘ 
  
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ ขอเชิญ              
ฝ่ายบริหารครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

เรื่องเดิม 
ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมือง
สกลนคร ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ไปแล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
หมวด ค่าครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเปิดทึบทรงสูง เนื่องจากสินค้า                 
ที่ปรากฏตามท้องตลาด ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2562 แต่เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ข้อความเดิม 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  รายการตู้เหล็กบานเปิดทึบทรงสูง (ค าชี้แจงหน้า 34) 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดทึบทรงสูง แบบ 2 บาน  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ ส าหรับ 

เก็บเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ มีมือจับ
 ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

จดัซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 ปรากฏในแผนสี่ปี  
2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศึกษา ข้อ 3 หน้า 104 

  ข้อความใหม่ 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  รายการตู้เหล็กบานเปิดทึบทรงสูง  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดทึบทรงสูง แบบ 2 บาน  ขนาด 3 ฟุต จ านวน 1 ตู้ ส าหรับ 

เก็บเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ มีมือจับ            
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  



๙ 
  

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 ปรากฏในแผนสี่ปี  
2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศึกษา ข้อ 3 หน้า 104 

   
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑    
รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓   

  ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๘  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจ 
 อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๒๖ , ข้อ ๒๘  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในการอนุมัต ิ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ ขอพักเบรก ๑๐ นาทีครับ 
ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม ๑๐ นาท ี
 พักการประชุม 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ฝ่ายบริหารมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ประโยชน์หลายประเด็น แต่ขออนุญาตน าเรียนเป็นเรื่องๆ เพื่อให้การน าเสนอเป็นไปตามข้ันตอน
และได้สาระประโยชน์ ดังนี้ ประเด็นแรก ก็มีเรื่องที่จะแนะน าต าแหน่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล คือ ต าแหน่งเลขานุการนายก โดยการเปลี่ยนเลขาคนเก่าออก แล้วมีการ
แต่งตั้งเลขานุการนายกคนใหม่ ซึ่งก็เป็นลักษณะเหล้าเก่าในขวดใหม่ ซึ่งปกติแล้วผมไม่ได้ส่งเสริม
ให้มีการดื่มเหล้า แต่เพ่ือให้เป็นการอุปมาอุปไมย ให้เห็นภาพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะต้องขอ           
เอ่ยนามท่านรองประธานสภาฯ ซึ่งมีความชื่นชอบในการดื่มเหล้า มีความช านาญในด้านนี้ก็จะ



๑๐ 
  

มองเห็นภาพที่ชัดเจน เหล้าถ้าจะมีคุณภาพดีนั้น ต้องมีการบ่มการหมักมาเป็นเวลาร้อยปี ฉันใด  
ก็ฉันนั้น เลขานุการนายกก็อยากได้คนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการท างาน เพ่ือที่จะเข้ามาช่วย
ทีมงานบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน ดังนั้นก็ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ               
ใช้เวลาแห่งนี้ ให้เลขานุการคนใหม่ได้แนะน าตัวเอง น าเสนอประวัติ น าเสนอแนวคิด นโยบาย            
ในการท างาน ต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขานุการฯ คนใหม่ครับ 
นายธนิสร  อ่อนจงไกร เลขานุการนายก  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

หลายๆ ท่านก็คงเห็นหน้าผม ตามที่ท่านนายกน าเรียน ก่อนอ่ืนก็ต้องกราบขอบพระคุณ            
ท่านนายกและฝ่ายบริหารที่ให้ความไว้วางใจ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้กระผมเข้ามาร่วมในทีมบริหาร
ของท่าน กระผมเองชื่อเดิม หลายๆท่านก็รู้จักกันดี คือนายอ านวย อ่อนจงไกร เป็นลูกหลาน            
บ้านหนองไผ่ ต าบลดงมะไฟ เนื่องจากว่ากระผมก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา ๓๘ ปี 
ไม่ได้กลับบ้าน ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น นายธนิสร อ่อนจงไกร เปลี่ยนชื่อมาประมาณ ๑๐ ปีแล้ว        
ถ้าจะพบผมหรือจะเรียกใช้ ก็เอ่ยชื่อธนิสร ก็จะรู้จัก หรือชื่อเล่นว่าเสี่ยโอ๋ ขออนุญาตน าเรียน             
ที่เขารู้จักกันทั่วไป กระผมเองอย่างที่ท่านรู้อยู่ คือ ผมเองก็เคยท าหน้าที่เลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟมาแล้ว ๑ สมัย แต่ก็อยู่ไม่ครบเทอม ผมเองขอเรียนต่อท่านทั้งหลายว่า 
ตั้งแต่ผมเกิดมาปีนี้ผมอายุ ๔๙ ปีเต็ม และเรื่องประสบการณ์ท างานนั้น เรื่องอะไรต่างๆ นานา 
กระผมเก็บบ่มทุกๆอย่าง ศึกษาเรียนรู้ทุกอย่าง ผมก้าวเข้าอยู่เบื้องหลังการเมือง ตั้ งแต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่ก่อตั้ง ผมย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภาคกลาง ผมอยู่ เบื้องหลังการเมือง 
นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ อาศัยจุดนั้นได้ศึกษา เรียนรู้ เรื่องการบริหาร
จัดการ ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง มีความกระตือรือร้น ในเรื่องของความรักชาติ ตอนหลัง    
ก็เลยสนใจในเรื่องการเมืองท้องถิ่น มีโอกาสหลายครั้ง เคยได้คุยกับพ่ีชายผมคือ รองรวม  แก้วมะ 
มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกระผมเอง นอกจากจะขอขอบคุณ
ท่านนายกแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วย ที่ท่ านทั้งหลาย              
ท าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ซึ่งผมก็เป็น
หนึ่งในหมู่บ้านนั้นด้วย ท่านส .อบต.นิรุดและส.อบต.น าชัย เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ของกระผม              
ในหมู่ ๑๒ ผมขอให้ค าสัตย์ต่อท่านว่า ผมจะท าหน้าที่เลขานุการนายกฯ ด้วยความซื่อสัตย์ 
ถูกต้องและสุจริต เต็มความสามารถ ความหมายของเลขานุการนายกฯ อ านาจหน้าที่ สิ่งที่ต้องท า
คือ ตามตัวบทกฎหมาย ข้อบังคับก าหนดไว้ว่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
เป็นผู้ช่วยและก ากับดูแลค าสั่ง สิ่งที่ท่านนายกมอบหมาย รวมถึงให้ค าปรึกษาท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และปฏิบัติภารกิจแทนท่านนายก หรือฝ่ายบริหารทั้งสองท่านด้วยก็ได้ ขึ้นตรง
กับท่านนายก เพราะฉะนั้น หน้าที่นี้ก็เป็นงานที่ผมถนัด อย่างที่ท่านรู้นั้น ผมเป็นคนพูดเก่งและ        
ท าเก่งด้วย ผมเคารพหลายๆท่านในที่นี้ มีศักดิ์เป็นลุงเป็นอาเป็นน้าเป็นพ่ี เคารพทุกท่านในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวต าบลดงมะไฟ เพราะฉะนั้นให้            
ท่านสบายใจในเรื่องนี้ ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้ผมช่วยหรือขอค าปรึกษา หรือท่านอยากชี้แนะ      
ผมยินดีเปิดรับ เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ติดเบอร์โทรศัพท์ไว้  ที่หน้าห้องเลขานุการนายกฯ และ         
อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านรองนายกทั้งสองท่าน ผมพร้อมที่จะช่วยงานท่าน ถ้ามีอะไร     



๑๑ 
  

บอกมาได้ ท่านจงมั่นใจในสิ่งที่ผมท า และได้รับความเมตตาจากท่านนายก วันนี้รู้สึกดีใจจริงๆ 
ผมเองประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ในเมือง ก็เลยไม่ค่อยเห็นมาในพ้ืนที่เท่าไร ผมเปิดบริษัท บริหาร
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินประมาณนี้ ท ามาสองปีแล้ว แต่ก็ยังห่วงพ่ีน้องบ้านเราอยู่ มีงานอะไรก็มา
ช่วยอยู่ ท่านทั้งหลายมีอะไรให้ผมรับใช้ก็สามารถเรียกได้เลย ส่วนเรื่องอ่ืนใดนั้นหลังจาก                
การประชุมแล้ว เอาไว้คราวหน้าเรามีโอกาสได้คุยกัน เรียนเชิญท่านที่ห้องท างานหรือผมจะไปพบ
ท่านที่บ้านค่อยคุยกัน หารือกัน กราบขอบพระคุณท่านนายก ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติด้วย ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ 

นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอเสริมอีกนิดครับ ตามที่
ท่านเลขานุการนายกฯ คนใหม่ ได้แนะน าตัวไปแล้วนั้น ก็คงจะเป็นการรื้อฟ้ืนความทรงจ า            
ความคุน้เคยระหว่างสมาชิกสภาฯกับท่านเลขานุการนายกฯ เป็นอย่างดี ก็อยากจะเพ่ิมเติมข้อมูล
อีกนิด ท่านเลขาธนิสร อ่อนจงไกร นั้นเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งในวงการเมืองระดับท้องถิ่น            
วงการเมืองระดับประเทศ เมื่อสักครู่ก็ไม่ได้เล่าต่อที่ประชุมฟัง เดี๋ยวจะหาว่าเป็นการคุยโวโอ้อวด 
จนเกินไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นของแท้ ของคนจริงนะครับ ก็จะไม่คุยโวโอ้อวดด้วย
ตนเอง ก็ขออนุญาตน าเรียนข้อมูลเพ่ิมเติมอีก ท่านนั้นเกิดที่ต าบลดงมะไฟ แต่ไปเติบโต ไปใช้วิถี
ชีวิตนอกเขตเสียเป็นส่วนใหญ่ ท่านก็จะไม่ค่อยคุ้นเคย ถ้าอยู่ในต าบลดงมะไฟ ก็รู้จักแต่ในนาม 
“เลขาฯโอ๋” แต่ถ้าท่านก้าวออกไปนอกเขต ในระดับประเทศชื่อนั้นอาจจะผิดได้ ในวงการเขาถือ 
แต่ฉายานั้นผิดไม่ได้ ชื่ออาจจะเรียกอ านวย หรือธนิสร หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าฉายาผิดหละ     
เป็นเรื่อง เพราะฉะนั้นฉายาที่ว่า “โอ๋ พยัคฆ์ประจิม”จ าฉายานี้ไว้ให้ดี ฉายานี้ไม่ใช่ได้มาเพราะ
โชคช่วย ได้มาเพราะผลงานและฝีมือล้วนๆ ท่านนั้นมีโอกาสได้ท างานร่วมกับพลตรีศรชัย มนตรีวัฒน์ 
อยู่ที่กาญจนบุรี เป็นรอยต่อระหว่างไทยกับพม่า ไม่งั้นคงจะไม่ได้ฉายาพยัคฆ์ประจิม มาง่ายๆ ดังนั้น
ตอนหลังมาท่านก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง มาจับงานเกี่ยวกับเรื่อง            
ที่ดินเอกชน การจัดรูปที่ดิน การวางผัง การท าเกี่ยวกับเรื่องแปลงที่ ดิน ก็จะมีความรู้                  
ความช านาญ รวมไปถึงการจัดสรรที่  ดั งนั้ นก็หวังว่าคงจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพ 
ความสามารถตรงนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสภาฯ พ่ีน้องต าบลดงมะไฟ ของเราในอนาคต 
อะไรที่ท าแล้ว เกิดประโยชน์ส าหรับตัวท่าน และพ่ีน้องของเราก็ไม่ต้องเกรงใจ เข้ามาใช้บริการได้ 
วันนี้ต้องกราบขอโทษที่ประชุมด้วย เสียงผมนั้นค่อนข้างแหบ ไม่ค่อยมีพลังเนื่องจากสุขภาพ      
เป็นต้นเหตุ อาจจะไม่ชัดถ้อยชัดค าเท่าไรนัก ท่านประธานครับ ส่วนเรื่องวาระอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องก็ขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุม ต่อไปเลยนะครับ เรื่องต่อมาที่จะน าเรียน              
ต่อที่ประชุมน าระเบียบวาระอ่ืนๆ มีเรื่องการส่งเสริมพ่ีน้องเกษตรกร ในต าบลดงมะไฟของพวกเรา 
ผมนั้นได้ผลักดันให้มีโครงการท าเกษตรแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ รวบรวมสมาชิก               
ได้ทั้งหมด ๒๓ คน ค าว่าเกษตรแปลงใหญ่นั้น ถ้าท่านนึกได้ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาผมได้เชิญ
นายกสมาคม โคเนื้อพันธุ์ตาก มาน าเรียนต่อที่ประชุมแล้วก็มีการผลักดันโครงการ XYZ                 
ซึ่งรายละเอียดส่วนนี้ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้คุณนันทวรรณ วงศ์เตชะ ได้น าเรียน            
ต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือที่จะให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน             
ของต าบลเราต่อไป ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้คุณนันทวรรณ น าเสนอต่อที่ประชุมครับ 



๑๒ 
  
น.ส.นันทวรรณ  วงศ์เตชะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  และสมาชิก                 

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ สืบเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ท่านนายกทรัพย์สินและคณะผู้บริหาร               
ได้เล็งเห็นความส าคัญ ของการท าการเกษตรในต าบลเรา และมีการให้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร ต าบลดงมะไฟ โดยกลุ่มนี้ มีกิจกรรมทางด้านการเกษตร ตั้งแต่
การผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย ส่วนเรื่องเกษตรแปลงใหญ่คือ ของเราจะท าเกี่ยวกับประเภทข้าว 
การท าข้าวอินทรีย์ ท่านนายกก็ได้คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง เพ่ือเข้าร่วมโครงการจ านวน            
๑ กลุ่ม ซึ่งได้เกษตรกรทั้งหมด ๒๕ คน ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ได้มา ๒๓ คน มีที่ดินรวม 
๑๗๔ ไร่ กลุ่มนี้ท่านนายกจะให้เป็นตัวอย่างการท าเกษตรแปลงใหญ่ หรือการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ส่วนประโยชน์ที่เกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับ คือ ได้รับเงินชดเชยไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ตั้งแต่จ านวน      
๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๕ ไร่ ถ้าผู้ที่มีพ้ืนที่นา ๑๕ ไร่ เขาก็จะได้รับเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินชดเชย
จากรัฐบาล เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตข้าวอินทรีย์ ส่วนปีต่อไป ถ้ายังรักษามาตรฐาน หรือ
ว่ายังรักษาความเป็นอินทรีย์ได้อยู่ จะจ่ายชดเชยขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ บาท ปีต่อไปเป็น ๔,๐๐๐ บาท 
คูณไปเลย ตามจ านวนไร่ของเกษตรกร และปีนี้เหมือนมีความโชคดี ท่านนายกจะผลักดันส่งเสริม
ให้พากลุ่มเกษตรกรไปอบรมหาความรู้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ หรือ ว่าสถานศึกษา                    
จะมีทั้ง ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น มีทั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน และศูนย์วิจัยข้าวฯ             
ทั้งเกษตรอ าเภอและเกษตรจังหวัด ก็มีการได้น าความรู้ ที่ได้จากการไปอบรมมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในต าบลเรา และก็มีชาวบ้านที่ได้ประโยชน์จากการไปท ากิจกรรมพอสมควร และสิ่งที่                
ท่านนายกอยากจะผลักดันอีกอย่างหนึ่งคือ ในเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ ท่านนายกอยากให้
เกษตรกรกลุ่มนี้คือกลุ่มตัวอย่าง ที่จะผลิตข้าวอินทรีย์ส่งห้าง ส่งต่างประเทศ ก็คือจะเป็นการ    
เพ่ิมมูลค่าของข้าว ถ้าข้าวที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เราจะสามารถต่อรองในการค้าขาย                 
กับห้างสรรพสินค้า ในแม็คโคร โลตัสหรือโรงพยาบาล ตรงนี้เราสามารถเพ่ิมมูลค่าของข้าว               
ไดท้างตรงคือ เราจะได้รับการชดเชยจากรัฐ ไร่ละ ๒,๐๐๐ และ ๓,๐๐๐ บาท ขอจบการน าเสนอ
เรื่องข้าวอินทรีย์เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ขออนุญาตเสริม สรุปแล้วเกษตรแปลงใหญ่นั้น ผมก็ช่วย
ผลักดัน ในการน าผลประโยชน์ให้กับพ่ีน้องเกษตรกรได้ยอดเงินมาประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท            
ซึ่งจะได้รับจัดสรรประมาณหลังจากตุลาคม ๒๕๖๒ ก็จะได้รายละ ๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ และก็จะ
เป็นอัตราก้าวหน้าในปีถัดไป ก็จะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากนั้น เพ่ือให้ทันกับยุคสมัย ผมเชื่อว่า
ท่านทั้งหลาย คงจะมีการติดตามการแถลงนโยบาย ของรัฐบาล และการอภิปรายของฝ่ายค้านก็ดี 
ในการอภิปรายก็มีการอภิปรายเกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร การเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่
ของส.ส.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคอนาคตใหม่ โดยได้หยิบยกกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดสกลนคร 
เป็นต้นแบบของประเทศ เป็นเกษตรกรที่อ าเภอพรรณานิคม ซึ่งผมกับตัวแทนพรรคอนาคตใหม่นั้น 
ก่อนที่จะเข้าห้องประชุมก็ได้คุยกับท่าน ผู้สมัคร ส .ส. พรรคอนาคตใหม่คือคุณภิญโญ ขันติยู             
ว่าท่านพร้อมที่จะให้ดงมะไฟเป็นต้นแบบในการท าเกษตรอินทรีย์ เราจะได้เปรียบเพราะเราเป็น
ต้นน้ าสารเคมี ไม่มีโอกาสที่จะไหลจากที่อ่ืนมาเจือปน ในพ้ืนที่เกษตรของเรา ดังนั้นก็จะมีการไป
ศึกษาดูงาน และอาจเชิญท่านส.ส.พิธากับทีมงาน มาชี้แจงมาอธิบาย ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
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ต าบลดงมะไฟ ในโอกาสต่อไปครับ เรื่องนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนต าบล          
ดงมะไฟในอนาคตอันใกล้นี้ เรื่องความเคลื่อนไหวของบ้านเมือง เพ่ือให้ความเชื่อมโยง เรื่อง
การเมืองจากระดับประเทศ ก็มาระดับท้องถิ่น ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่า การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น อบจ. เทศบาล และ อบต. ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้ น่าจะประมาณ ๗-๘ เดือน 
การเมืองระดับชาติมีการส่งเสริมสนับสนุนการเมืองระดับท้องถิ่น ดังนั้นท่ านใดที่ สนใจ                 
อยากเชื่อมโยงการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่น ผมไม่อยากจะพูดลึกลงในรายละเอียด เดี๋ยวจะเป็น
การประชาสัมพันธ์ พรรคไหนที่มีนโยบายจะส่งเสริมการเมืองท้องถิ่นทุกท่าน ก็น่าจะพอรู้คร่าวๆ 
อยู่แล้ว ถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามเอง อีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟของเรานั้น
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ โครงการใหญ่ๆ ทั้งหมด ๓ โครงการใหญ่ ณ ตอนนี้ ซึ่งจะตามมาอีก
ก็หลายโครงการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เอาเฉพาะที่เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ตอนนี้การด าเนินการ            
ใกล้จะเสร็จแล้ว มีถนนทั้งหมดอยู่ ๓ สาย สายที่ ๑ ถนนบ้านนาแก บ้านฝาก ได้งบประมาณมา 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่การประมูลนั้น เหลือ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เส้นข้างเรือนจ าสายที่ ๒            
บ้านนากับแก้ ดงน้อย ได้รับงบประมาณจากจังหวัดผ่านทางหลวงชนบท ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนสายที่ ๓ เส้นดงขวาง โนนสมบูรณ์ ได้งบมา ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่พอประมูลออกมาเหลือ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายจากการประมูลโครงการขอใช้ไม่ทัน ทั้งหมดเป็น ๓ โครงการใหญ่ๆ 
ซึ่งเพ่ือเป็นผลงานร่วมกัน บางครั้งท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะทราบหรือไม่ทราบ แต่ก็ไม่ เป็นไร               
ถือว่าเราท างานร่วมกัน ทางฝ่ายบริหารได้ผลักดัน ได้ส่งข้อมูลไปของบประมาณจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ได้มา ๓ โครงการ บางโครงการท าเสร็จแล้ว ๗๐ – ๘๐ % บางโครงการก็            
๓๐ – ๔๐ % ก็อยากจะขอเชิญชวนไปยังสมาชิกสภาฯ ให้มีส่วนร่วม ถึงแม้ว่าท่านจะทราบ
หรือไม่ทราบก็แล้วแต่ แต่วันนี้ขอท าความเข้าใจให้รับรู้ รับทราบร่วมกัน และมีส่วนร่วม ร่วมกัน 
ทางฝ่ายบริหารจะท าพิธีเปิดใช้ถนนทั้ง ๓ เส้น อย่างเป็นทางการ ส่วนวัน เวลา นั้น จะแจ้งให้
ท่านทราบอีกครั้ง หลังจากพิธีเปิดแล้ว ซึ่งตอนเปิดนั้นก็อยากจะเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ให้มีส่วนร่วม ร่วมงานนี้ด้วยกัน พอเปิดเสร็จก็จะมอบให้สมาชิกสภาฯ ในแต่ละพ้ืนที่ ถ้าบ้านไหน
เป็นพ้ืนที่เดี่ยวก็จะมอบให้ ส.อบต.บ้านนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านนั้น รับต่อในการดูแล
บ ารุงรักษา ดูแลช่วยกันระหว่าง อบต .และหมู่บ้าน โดยเส้นบ้านนาแกกับเส้นบ้านนากับแก้           
มอบให้รองศักดิ์บุรุษ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการท าพิธีเปิด พิธีรับมอบ ส่งมอบ ถนนเส้นดังกล่าว 
ส่วนเส้นดงขวาง โนนสมบูรณ์ มอบให้ท่านเลขานุการนายกฯ คนใหม่ เป็นแม่งานในการจัดพิธีเปิด
ผมจะไปร่วมกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ก็ขอน าเรียน ให้สมาชิกสภาฯรับทราบ เรื่องต่อมา            
ก็เป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง ในช่วงนี้ก็เกิดสภาวะภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ ทั้งประเทศ ทีนี้เราก็มา
โฟกัสในส่วนที่เรารับผิดชอบในเขตต าบลดงมะไฟของเรา ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบโจทย์แก้ปัญหา
ในแต่ละหมู่บ้าน และในต าบลของเรา อยากจะขอความกรุณาจากสมาชิกสภาฯได้ส ารวจพ้ืนที่              
ที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ถึงแม้ว่าในเขตพ้ืนที่เราจะมีฝนตกในช่วงนี้ แต่เข้าใจว่า น่าจะมีความจ าเป็น 
หาทางช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรของพวกเรา ดังนั้นถ้าหมู่บ้านใด เขตใดมีความจ าเป็น อยากจะใช้
เครื่องมือในการส ารวจภัยแล้ง ก็ให้ท่านแจ้งมายังฝ่ ายบริหาร รองนายกทั้งสองท่าน และ             
ทางเลขานุการนายกฯ ใช้โดรนออกไปส ารวจ บินดูว่าพ้ืนที่ไหน ที่มีความจ าเป็นแก้ไขปัญหาให้กับ
พ่ีน้องประชาชนของพวกเรา ให้แจ้งเข้ามาได้ ก็จะออกไปส ารวจให้ พอได้ข้อมูลเสร็จ พ้ืนที่ไหน
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เราแก้ ไขได้  ด้ วยศักยภาพของเรา งบประมาณขอ งเรา ก็จะด าเนินการแก้ปัญหาให้                  
ถ้าเกินศักยภาพก็จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในระดับชาติ ต่อไป อยากให้พ่ีน้องได้รับ
บริการและความช่วยเหลือจากภัยแล้ง จึงขอฝากให้ท่านประธานฝากไปยังสมาชิกสภาฯ                
ได้ช่วยกัน ในการท างานเก่ียวกับเรื่องนี้ครับ ก็มีเรื่องจะน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกและทีมงานครับ ขออนุญาตเรียนถามท่านนายก หากมีเกษตรกรสนใจ
อยากจะเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจนี้ เกี่ยวกับเกษตรแปลงใหญ่ จะต้องท าอย่างไรบ้างครับ 

 นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ขออนุญาตให้ คุณนันทวรรณตอบครับ 

น.ส.นันทวรรณ  วงศ์เตชะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  และสมาชิก                 
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ ในส่วนของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรแปลงใหญ่สามารถท าได้   
ทั้ง ประมง หรือพืชอ่ืนๆ มันส าปะหลัง หรือว่าจะเป็นข้าวโพด พ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ ส่วนใหญ่           
ท านา ก็เลยเลือกการผลิตข้าวอินทรีย์ ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือตอนนี้ยังชะลออยู่             
แต่จะพยายามประสานงานกับกรมการข้าว ว่าจะมีการรับสมัครอีกครั้งเมื่อไหร่ ก็จะแจ้งให้            
ทางสมาชิกสภาฯ ทราบ และจะประชาสัมพันธ์การสมัครให้ทราบอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณ คุณนันทวรรณที่ได้ชี้แจง ก็คงเป็นปี ๒๕๖๓ ปีนี้หลายท่านก็คงท านาเสร็จแล้ว ส าหรับ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ คงต้องมีการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ตามที่ท่านนายก              
ได้กล่าวถึงเพราะเป็นกลุ่ม จะท าให้เกิดเป็นรูปธรรมและจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องเกษตรกร            
ในเรื่องของจ านวนเนื้อที่ จ านวนผลผลิต คุณภาพ เพราะสามารถส่งออกนอกได้ ก็เป็นที่สนใจ              
กับพ่ีน้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก พอสมควรครับ 

 นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ขออนุญาตเสริม ค าว่า             
เกษตรแปลงใหญ่นั้น ด้วยความคุ้นเคย ความเคยชิน ส่วนมากเราก็จะมองไปที่การปลูกพืช             
อย่างเดียว จริงๆแล้ว ค าว่าเกษตรแปลงใหญ่ มันมีหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ 
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ สัตว์ปีก สัตว์น้ า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ อีกเยอะแยะ พืชไร่พืชสวน ดังนั้น             
ก็อยากจะให้ท่านติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว อีกไม่นานนี้  เราจะมีการศึกษาดูงานและ
น าเสนอผลงานที่ต่างประเทศ ให้นันทวรรณได้อธิบายเรื่องที่จะข้ามไปจัดกิจกรรมที่ต่างประเทศ
ในวันที่ ๙ ขอเชิญอธิบายครับ 

น.ส.นันทวรรณ  วงศ์เตชะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  และสมาชิก                 
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ กิจกรรมที่จะพากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราไปร่วมศึกษาดูงานที่จังหวัด
มุกดาหารและจะข้ามฝั่งไปที่ประเทศลาว แขวงสะหวันนะเขต คือสืบเนื่องจากเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรของเรา ตั้งแต่เริ่มแรก 
กระบวนการผลิต การแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์  และสอนวิธีการขายออนไลน์                      
ก็จะพาคณะไปออกบูทที่จังหวัดมุกดาหาร  เจรจาการค้ากับหอการค้ามุกดาหารและก็จะข้ามฝั่ง                  
ไปประเทศลาว เจรจาการค้ากับสภาอุตสาหกรรมของประเทศลาว ก็คือเป็นโครงการต่อเนื่อง          
เป็นอีกกิจกรรมทางด้านการเกษตรด้านหนึ่ง ที่ท่านนายกและคณะผู้บริหารได้ให้เข้าร่วมกิจกรรม 
เมื่อได้รับประสบการณ์จากฝั่งนั้น ก็จะน าความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะ      
ก็ปลายเดือนสิงหาคม ๔ วัน ๓ คืน ค่ะ 



๑๕ 
  
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด

ต้องการเข้าร่วม มีโควตาจะข้ามไปฝั่งนั้นเพิ่มได้หรือไม่ 
น.ส.นันทวรรณ  วงศ์เตชะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ ากัดค่าใช้จ่าย กลุ่มได้เข้าร่วมเพียง ๙ คนค่ะ                

ได้ส่งรายชื่อไปที่ ม.ขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว จะขอดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต . หมู่ที่ ๑๑  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารที่ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงมะไฟ 

บ้านนาแก ถึงแม้ตอนนี้จะถึงแค่บ้านผู้การสณก็ตาม หวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนให้ครอบคลุม
ตลอดเส้นทางครับ  

นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ขอขอบคุณ ท่านศุภกิจ ถนนเส้นนี้
ได้ของบประมาณจากส่วนกลาง ต้องรอลุ้นว่าจะได้รับงบประมาณหรือไม่ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งควบคู่กับ
การพัฒนาบึงผาแตก ถ้าในปี ๒๕๖๓ ไม่ได้งบประมาณ เราก็ต้องใช้งบประมาณของตัวเอง               
ในการพัฒนาไฟฟ้าส่องทาง จะให้กองช่างประมาณการค่าใช้จ่าย ก็คงจะไม่มาก จะรีบด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณหน้านี้ ขอบคุณครับ 

นายทวม  ลีทนทา  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ผมขอปรึกษาหารือว่าการตั้งงบประมาณ การขยายเขตไฟฟ้า ผมขอเสนอให้มีการตั้งไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณ หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้มีการขยายเขตไฟฟ้าทั่วทั้งต าบล 
เพ่ือประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้น้ าอุปโภค บริโภค ในการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประธานสภาฯ ฝากถึงผู้บริหารส าหรับไฟฟ้าส่องทางและร่องระบายน้ า ในแต่ละหมู่บ้าน ทุกๆหมู่ในต าบล              
ดงมะไฟ ขอฝากบริหารด้วยครับ 

นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าในต าบล
ดงมะไฟ ผมเห็นด้วยกับท่านทวม ลีทนทา ผมขอเรียนว่าการขยายเขตไฟฟ้านั้น โดยหลักการนั้น
เป็นอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล หากมองย้อนกลับไป 
นโยบายของรัฐบาลบอกว่าจะต้องมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนในประเทศไทย ซึ่งนโยบายนี้ออกมา
หลายปีแล้ว เห็นด้วยในหลักการที่ท่านทวมเสนอ แต่ผมมีแนวคิดว่า เน้นเฉพาะปัญหาเร่งด่วน          
ที่ใดเป็นย่านชุมชนหนาแน่นก็จะแก้ไขปัญหาก่อน ซึ่งในอนาคตหากมีงบประมาณเพียงพอ                
ก็จะขยายให้ทั่วถึง ตามที่ท่านเสนอว่าอยากให้ตั้งงบประมาณ หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท              
ตรงนี้เป็นความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น บางหมู่บ้านใช้เงินมากกว่านั้น บางหมู่บ้าน
ใช้เงินน้อย ไม่เท่ากัน ดังนั้นก็จะขอพิจารณาเป็นพ้ืนที่ไป แต่ก็จะพยายามดูแลให้ทั่ วถึงให้ได้            
มากที่สุด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ    

ทุกท่าน กระผมนายวิชัย หาศิริ ขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซล ที่ท่านรองรวม
รับผิดชอบว่า ตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ที่ท่านน าเสนอไป               



๑๖ 
  

ผมอยากจะเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงกระต่ายไว้บริโภค หากมีกลุ่มเกษตรกรใดเลี้ยง จะได้ไปศึกษา 
อยากมีโครงการเลี้ยงกระต่ายไว้ส าหรับบริโภคครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านรองรวมครับ 
นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  เรื่องโซล่าเซลที่ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่า         
ได้รับการสนับสนุนจ านวน ๒ จุด คือบึงผาแตกและสระแปดแสน ของหมู่ ๘ บ้านโพนแดง                
ได้ส่งเอกสารไปเรียบร้อย ส่วนความคืบหน้ายังไม่ได้รับการตอบรับมา ในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยน
รัฐบาลใหม่ หากมีความคืบหน้าจะน าเสนอให้สภาฯได้รับทราบอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านอ่ืนๆ ครับ 
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ฝากอีกประเด็น ในเรื่อง                  

การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ว่าจะสามารถไปดูงานที่ต่างประเทศได้หรือไม่ จะได้น าความรู้          
มาพัฒนาท้องถิ่นเรา โดยเฉพาะเรื่องการเกษตร ครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่าน ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มีข้อกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ห้ามไม่ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วน
ต าบล ศึกษาดูงานต่างประเทศ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 

     ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายไพโรจน์  พลธิราช) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 



๑๗ 
  

      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 
 
 

 

 


