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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ 

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เริ่มเปิดประชุม             
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สวัสดีคณะสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ทุกท่าน ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ อบต.
เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๙ ท่าน ที่ไม่มาร่วมประชุม ลาด้วยวาจา คือ นายประวาล เดชพันนา
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ ประสบอุบัติเหตุ นายน าชัย อ่อนจงไกร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
และนายไพโรจน์ พลธิราช เลขานุการสภาฯ ประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ฉะนั้น
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ เลขานุการสภาฯไม่มาปฏิบัติหน้าที่จะด้วยเหตุใด               
ก็แล้วแต่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ต้องเลือกเลขานุการสภาฯชั่วคราว              
มาท าหน้าที่ ตามระเบียบข้อ ๑๙ (๙) บอกว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่                 
ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
โดยให้น าความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน
เลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ ฉะนั้นก่อนที่จะมีการประชุม ต้องมีการเลือกเลขานุการสภาฯ
ชั่ วคราวมาแทน ท่านไพโรจน์   พลธิราช ประสบอุบัติ เหตุ  กรณี นี้ จึ งขอปรึกษาหารือ                      
ทางสภาท้องถิ่นแห่งนี้ เนื่องจากระเบียบก าหนดให้เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ 
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ                 
สภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นขอเชิญครับ   

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายอดิศัย  พิมพ์ภูค า ครับ  

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ก่อนนี้  ก าหนดให้ต าแหน่งเลขานุการสภาฯต้องเป็นปลัดเท่านั้น แต่ปัจจุบัน            
เปลี่ยนระเบียบใหม่แล้ว ผมยังไม่ทราบครับ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น จึงอยากให้ท่านได้เสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง
สองท่าน ขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายอดิศัย  พิมพ์ภูค า ครับ 

ประธาน สภาฯ ผู้รับรองครับ 
นายเฉลียว  วิสิงเศษ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายอดิศัย  พิมพ์ภูค า ครับ 



๒ 
 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่าน ดิฉันขอรับรองนายอดิศัย  พิมพ์ภูค า ค่ะ 
ประธาน สภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนหรือไม่ ตามระเบียบแล้ว มีผู้เสนอรายชื่อเพียงท่านเดียว ก็แสดงว่าผู้นั้น 

ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราวในครั้งนี้ ฉะนั้น ขอมติรับรอง ถ้าท่านใดเห็นสมควร             
ให้นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราว กรุณายกมือรับรองครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ มติเป็นเอกฉันท์ ขอเชิญนายอดิศัย  พิมพ์ภูค า เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราวครับ ขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ     
ประธานสภา ฯ ช่วงนี้หลายท่านประสบอุบัติเหตุ ขอให้เพ่ิมความระมัดระวังในการใช้ยานพาหนะและรอบคอบ     

ในทุกๆเรื่อง ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม     
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อ         
ที่ประชุมครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ ท่านประธาน หน้าที่ ๑๕ ตรงที่กระผมพูด ให้เพ่ิมค าว่า กระผม     
นายวิชัย  หาศิริ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๒ 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  โอนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
ประธานสภา ฯ ข้อ ๕.๑.๑ กองช่าง ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
 
 



๓ 
 
 นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตน าเสนอญัตติเรื่องการโอนงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ สืบเนื่องจากการบริหารงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ระยะเวลาผ่านไป สถานการณ์ 
เหตุการณ์  ความจ าเป็นและองค์ประกอบอย่างอ่ืน มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้การบริหาร
งบประมาณนั้ น  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน  เพ่ือให้ทันยุค ทันสมัยและสอดคล้อง                      
กับความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในต าบลดงมะไฟ ดังนั้น จึงมีบางรายการที่จ าเป็นต้อง           
โอนเงินงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับเหตุผลดังกล่าว ในรายละเอียดนั้น ขออนุญาต                  
ให้ท่านรองศักดิ์บุรุษ เป็นผู้น าเสนอในการขอโอนเงินงบประมาณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอน าเสนอญัตติขอโอนตั้งรายการใหม่ 
   งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  อุตสาหกรรมแลการโยธา 
งาน     ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้าง 
รายการ    โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้ านดงมะไฟ หมู่ที่  ๑               
จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท       

               งบประมาณท่ีขอโอนลด 
   ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
   แผนงาน  การศึกษา  
   งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   หมวด  ค่าวัสดุ 
                 ประเภท           ค่าวัสดุก่อสร้าง 
   รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ใช้ 
   โอนมาครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณครั้งนี้ก็เป็นอันหมดไป เหตุผลในการโอนงบประมาณ     
   ในครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ เสาธงชาติที่ใช้นี้ มีขนาดเล็กและมีอันตรายส าหรับเด็ก  
   เพราะว่าตรงกลางเสามีการเชื่อมต่อเหล็ก ซึ่งไม่ทราบว่าจะหักลงมาตอนไหน จึงมีความจ าเป็น 
   ที่จะต้องขออนุมัติสภาฯ เพ่ือด าเนินการตั้งรายการใหม่ ส าหรับการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนา 
   เด็กเล็กบ้านดงมะไฟ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาทนั้น 

ผมเห็นด้วยครับ เพราะว่าธงชาติไทยต้องมีความแข็งแรงมั่นคง ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี  
 
 



๔ 
 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนเข้าสู่ข้อต่อไป ผมขอปรึกษาหารือทางคณะผู้บริหาร ระหว่างสองข้อนี้ ให้น าข้อ ๕ .๓                
มาพิจารณาก่อน เพราะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่อง การที่จะพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ
คงใช้เวลานานพอสมควร ก็เลยขอปรึกษาหารือว่าควรยกข้อ ๕.๓ มาแทนข้อ ๕.๒ เพ่ือพิจารณา
ก่อนจะดีหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ท่านประธานได้หารือต่อที่ประชุมนั้น ผมเห็นด้วย        

เป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะเลื่อนระเบียบวาระการประชุมจาก ๕.๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ๕.๒             
ด้วยเหตุและผลคือ การที่จะพิจารณาการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ .ศ.
๒๕๖๓ นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับแผน ดูรายละเอียดว่าให้อยู่ในแผนที่เราได้จัดท าแผน     
เอาไว้ และสิ่งต่างๆที่เราจะน ามาพัฒนาหรือตราเป็นกฎหมายของอบต .ที่จะใช้ร่วมกันนั้น             
จ าเป็นจะต้องมีอยู่ในแผน ดังนั้นการเลื่อนจาก ๕.๓ มาเป็น ๕.๒ เห็นด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่    
ที่มติท่ีประชุมสภาฯขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดเห็นสมควรเลื่อนญัตติที่เสนอจากบริหาร จากข้อ ๕.๓ มาเป็นข้อ ๕.๒  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๒ เสียง  
ประธานสภาฯ ข้อ ๕.๒ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่เลื่อนขึ้นมาจาก ๕.๓ เป็น ๕.๒ นั้น
เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงแผน ส่วนรายละเอียดนั้น ขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้น าเสนอต่อที่ประชุม ขออนุญาตให้คุณสุมัทนา เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุมัทนาครับ 
น.ส.สุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ขอน าเรียนการเพ่ิมเติมแผน พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่  ๑ หน้าที่  ๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ .๐๑  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เฉพาะปี ๒๕๖๒ 
จ านวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓ ,๐๕๐ ,๐๐๐ บาท ปี  ๒๕๖๓ จ านวน ๒ โครงการ 
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐บาท รวม ๕ ปี ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท  

  ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท            
รวม ๕ ปี ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ รวม ๑๓ โครงการ 
งบประมาณ ๓ ,๓๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ ๒ โครงการ รวม ๘๐๐ ,๐๐๐ บาท รวม ๕ ปี              
๑๕ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท 



๕ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานการศึกษา ปี ๒๕๖๓ ๒ โครงการ งบประมาณ 

๑ ,๒๐๐ ,๐๐๐ บาท ปี  ๒๕๖๔ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑ ,๒๐๐ ,๐๐๐ บาท ปี  ๒๕๖๕                    
๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๕ ปี ๖ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี๒๕๖๔ ๒ โครงการ 
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม           
๕ ปี ๖ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

  รายละเอียดโครงการ ผ.๐๒ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางที่ ๑ การพัฒนา

และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่  ๑๑ ปี ๒๕๖๒ 

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ปี ๒๕๖๒ 

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร .๑๐ ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ ๘             

ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗ . โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ ปี  ๒๕๖๒ งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒          

ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่  ๗              

ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินภายในต าบลดงมะไฟ ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑      

ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติโครงเหล็กหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล          

ดงมะไฟ ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จ านวน ๑๒ โครงการ ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓,๐๕๐ ,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ 

  ๑. อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑            
ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๑ โครงการ               
ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปี ๒๕๖๒ 
งบประมาณ ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 



๖ 
 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  ๒.๓ แผนงานการศึกษา แนวทางท่ี ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  ๑ . อุดหนุนโรงเรียนภายในต าบลดงมะไฟ ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนให้กับชั้นอนุบาล                    

ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒ . อุดหนุนโรงเรียนภายในต าบลดงมะไฟ ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนให้กับชั้นอนุบาล                   

ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ปี  ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมแผนงานการศึกษา จ านวน              
๒ โครงการ ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางที่ ๑ การพัฒนา

และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ  
  ๑. โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกนาแก – นาอ้อย ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย 
จ านวน ๑ คัน ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท 
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ พระราชินี ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน ๑ คัน ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด          
๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน ปี ๒๕๖๕ 
งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท รวมปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ 
งบประมาณ ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๐๐ ,๐๐๐ บาท ขอน าเรียน             
เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ หลังจากที่คุณสุมัทนาได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลายท่าน             
ก็คงจะยังไม่เข้าใจนัก จึงขอเชิญคณะผู้บริหารน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้ในปี 
๒๕๖๒ นี้ ขอให้อภิปรายเพิ่มเติมครับ 

นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในเรื่องการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

นั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองมาแล้วครั้งหนึ่ ง ในการที่จะน าเสนอแผน                   
เพ่ือให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกๆ ด้าน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ นั้น ก็คงจะเป็นโครงการปลีกย่อย
ต่อไปในอนาคต ส่วนที่มาของรายได้นั้น ก็มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางและอีกส่วนหนึ่ง           
ก็เป็นเงินรายได้ที่จัดเก็บโดยท้องถิ่นเอง ซึ่งลักษณะการท างานของคณะกรรมการนั้น ก็ได้จัดท า
ลักษณะแบบปลายเปิดเอาไว้เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้มีโอกาสน าเสนอ ตัดทอน 
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เพ่ิมเติม หรือคิดที่จะเติมเต็มเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการให้กับพ่ีน้องประชาชนซึ่งสามารถ             
ที่จะน าเสนอในที่ประชุมใหญ่ในสภาฯแห่งนี้ได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ก็ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว วันนี้                
ก็จะน าเข้าสู่สภาฯแห่งนี้ เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนที่จะได้ด าเนินการในล าดับขั้นตอนต่อไปได้       
ในล าดับสุดท้าย ในการรับรองแผน ที่ผ่านมาผมก็เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งที่พิจารณาแผน 
มาถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สภาฯแห่งนี้จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ 
เป็นหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายที่เราจะต้องด าเนินการไปตามระเบียบบังคับไว้ ว่าเป็นอ านาจ
สภาฯที่จะต้องให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา ฉะนั้นก่อนที่จะมีการลงมติให้ความเห็ นชอบ              
สมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดมีข้อเสนอแนะ อภิปรายก็ขอเชิญครับ 

นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนถามผ่านท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารและผู้ เกี่ยวข้องว่า                

ในแผนตั้งงบประมาณไว้ส าหรับซื้อรถดับเพลิงหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาฯ  รายละเอียดตามหนังสือครับ ไม่มีก็คือไม่มี หรือท่านนายกจะน าเสนอเพ่ิมเติมครับ 
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออธิบายเพ่ิมเติมดังนี้ แผนที่น าเสนอที่ประชุม ณ ตอนนี้

เป็นการจัดท าแผนเพ่ิมเติมจากแผนเดิมที่ เราได้จัดท าไปแล้ว ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้น                  
ขออนุญาตท าความเข้าใจว่า เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือได้จัดท าไปแล้ว ส่วนที่พิจารณาวันนี้             
เป็นส่วนที่ เพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นท่านต้องดูแผนเดิมว่ามีหรือไม่ นอกจากดูแผนเดิมแล้ว               
ก็ต้องดูแผนเพ่ิมเติม น ามาบูรณาการทั้งสองส่วน ถ้าไม่มีในแผนเพ่ิมเติมอาจมีในแผนเดิม ดังนั้น 
ถ้าไม่มีในสองส่วน ท่านก็สามารถน าเสนอเพ่ิมเติมได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านวิชัยครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

เรื่องแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ผมดูหน้าสุดท้าย ที่บรรจุไว้ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ซื้อรถ บรรจุไว้ในปี 
๒๕๖๓ แสดงว่าปีหน้าต้องซื้อรถใช่หรือไม่ครับ ผมว่าถ้าบรรจุไว้ในแผนค่อนข้างชัดเจนว่าซื้อแน่ๆ 
ผมขอเรียนถาม ปรึกษาหารือให้เลื่อนไปก่อน ใช้งบประมาณมากควรน างบประมาณไปท า             
ถนนหนทางให้พี่น้องสัญจรไปมาดีกว่าครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในส่วนนี้ ในปี  ๒๕๖๓ จัดซื้อรถดี เซล ขนาด ๑ ตัน ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท่านต่อไป                   
ที่จะด าเนินการครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ขออนุญาตน าเรียน                     
เพ่ือท าความเข้าใจให้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณมากที่สงสัยที่ถามครับ ตอนนี้เราก าลัง
ปรึกษาหารือกันในขั้นตอนการท าแผนเพ่ิมเติมปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ท่านสมาชิกอาจมีข้อสงสัย
และความตั้งใจว่าสมมติว่าตั้งไว้ในแผนปี ๒๕๖๓ จะต้องซื้อแน่ๆอย่างที่ท่านได้กล่าวไป                  
ซึ่งความเป็นจริงแล้ว มิได้เป็นตามที่ท่านเข้าใจครับ แผนคือการคิดล่วงหน้าว่าเราจะท าอะไร       
เราอาจมีแผนในการใช้เงินสัก สามร้อยล้านก็ได้ ส่วนการจะเอามาบริหารด าเนินการเท่าไรนั้น            
ก็ข้ึนอยู่กับการจัดท าข้อบัญญัติในการใช้เงินตามแผนที่เราตั้งไว้ อุปมาอุปไมยก็คือแผนที่เราตั้งไว้ 
มิใช่ว่าเราจะต้องท าได้ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นเร่งด่วน สถานการณ์ และความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนเรื่องรถเราเคยตั้งไว้ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นรถขยะ รถดับเพลิง รถบริการพ่ีน้อง
ประชาชน ส่วนจะซื้อได้จริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอย่างอ่ืนด้วย เช่น  สถานการณ์
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การเงิน ความพร้อม ความต้องการ ในลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบร่วมด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็คงเข้ า ใจ ในปี ถัดๆไปก็ อยากให้ ขมวด เข้ ามา ในปี  ๒๕๖๒  ที่ จะต้ องใช้ งบประมาณ                         
สามล้านสามแสนบาท ในปีงบประมาณถัดไป คือที่เราจะได้ใช้จ่ายจริง แต่ปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔                
ก็อยู่ที่ข้อบัญญัติว่าจะท าหรือไม่ท าก็ได้ ฉะนั้นในปี ๒๕๖๒ ส าคัญที่สุด ก็คือปลายปีแล้ว คาดว่า               
จะมีการด าเนินการในงบประมาณสามล้านสามแสนบาท แต่โครงการต่างๆที่ เข้าไปนั้น                   
แต่ละหมู่บ้านดูตามโครงการตรงนี้นะครับ 

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ในการประชุมแผนครั้งที่แล้ว ผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมประชุมด้วย ทางผู้น าชุมชน 

หัวหน้าส่วนราชการในต าบลดงมะไฟ มีหลายเรื่องที่บรรจุความคิดเห็น แผนที่เสนอเข้ามาก็มีอยู่ 
พ่วงไปถึงทางโรงเรียนด้วย หมู่บ้าน ชุมชน ส าหรับโรงเรียนผมดีใจกับเด็กๆ ลูกหลานของเรา 
เพราะมีอยู่สองโรงเรียน คือโรงเรียนขยายโอกาสกับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ รัฐบาลอุดหนุน              
มาเฉพาะอนุบาลถึงประถมศึกษา มัธยมศึกษารัฐบาลไม่สนับสนุนแต่ทางโรงเรียนต้องจัดซื้อ
อาหารกลางวันให้กับเด็กๆเพ่ือให้เพียงพอแต่พักหลังมาทางเขตการศึกษาก็ก าชับว่าให้มีอาหาร
สองอย่างและของหวานหนึ่ ง ทีนี้ส าหรับอาจารย์ที่ท่านท ากับข้าว นักเรียนกับอาจารย์                 
ที่อยู่ร่วมกัน ถ้าไม่ท ากับข้าวเผื่อก็ไม่ได้ ก็เลยมีข้อสรุปว่า จะท าอย่างไรให้มีงบอุดหนุนให้กับ  
ทางโรงเรียนบ้าง ผมยกตัวอย่างที่บ้านหนองไผ่ยังมีชาใบหม่อนช่วยแต่ที่ดงมะไฟไม่มี  ผมว่า
ความสามารถของบุคลากร ครูอาจารย์เก่ง ท าเรื่องอาหารกลางวันได้ครับ ถ้าเหมาให้เอกชนท า  
ไม่มี  ไม่พอ หลายเรื่องที่คุยกันก็สรุปมาเป็นแผนนี้ครับ ก็ฝากเพ่ือนสมาชิก ทุกท่าน ผมเห็นด้วย
กับแผน เพราะว่าทางผู้น าของเราหลายท่านที่มาคุยกันวันนั้น ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  

นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่าน ดิฉันขอเสนอให้เพ่ิมจัดซื้อรถดับเพลิง จากที่ดูในแผนเดิมไม่มี ในแผนเพ่ิมเติมก็ไม่มี            

ให้บรรจุในแผน ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพราะเห็นว่ามีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับรถดับเพลิง 
ประธานสภาฯ ผมเข้าใจเรื่องรถดับเพลิงเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว เพราะว่า

เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ เฉพาะหน้า ยกตัวอย่างเช่น เกิดไฟไหม้ป่า เกิดความแห้งแล้ง                   
ขาดน้ าอุปโภคบริโภค ต่างๆเหล่านี้ ก็ต้องใช้ แต่ว่าความเห็นตามที่ได้สมาชิกแต่ละหมู่บ้าน               
ก็มีความต้องการ ดงมะไฟไม่ใช่ต าบลเล็กๆ สมควรที่จะมีรถน้ าเป็นของตัวเอง ความสามารถ            
ของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงได้ 
แต่ด้วยศักดิ์ศรี ด้วยความเป็นองค์กร ก็น่าจะมี แต่ผมไม่มั่นใจว่าในแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมาได้
บรรจุไว้หรือเปล่า แต่ผมว่าน่าจะมี ไม่ได้เตรียมมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาที่ผ่านๆมา                
น่าจะได้บรรจุไว้เพราะอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรเรา ต้องจัดให้มีเพ่ือบริการประชาชน               
ขอเชิญท่านรองนายกครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส่วนเรื่องแผนที่ท่านสุขใจได้เรียนถามท่านประธานสภาฯนั้น 

จะมอบให้หัวหน้าส านักปลัดรับผิดชอบเรื่องนี้ครับ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด อบต . เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก            

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมในฐานะหัวหน้าส านักปลัดรับผิดชอบงานนโยบายและแผน                
ขอน าเรียนที่ประชุม กรณีท่านสุขใจเรียนถามและเป็นห่วงในเรื่องการจัดท าแผนว่ารถบรรทุกน้ า     
ดับเพลิงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่ ผมขอน าเรียนชี้แจงว่าแผนเราได้จัดท าเป็นแผนห้าปี คือ
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แผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ส่วนในวันนี้เป็นแผนเพ่ิมเติมคือเพ่ิมจากแผนเดิมและ              
ได้บรรจุไว้ในแผนห้าปีแล้ว อยู่หน้า ๑๑๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภทครุภัณฑ์                     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งเป็นรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
๖,๐๐๐ ซีซี โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไม่ต่ ากว่าส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งไว้ในปี 
๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด ตั้งไว้ในแผนเรียบร้อย
แล้วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดครับ ส าหรับแผนเพ่ิมเติมนั้น อาจไม่มีครั้งนี้ครั้ งเดียว ในอนาคต
ข้างหน้ า ถ้ ายั งไม่ ได้ ก าหนดไว้ ในแผน ก็สามารถที่ จะปรับแผนใหม่ ได้  ฉะนั้ นแผนนี้                        
เป็นแผนเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่แล้วในแผนพัฒนาห้าปี แต่ว่าส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนก็ไม่สามารถ                 
ที่จะน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ทุกอย่างจะต้องอยู่ในแผน เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและ            
อีกอย่างหนึ่ งที่ ผมจะน าเรียน ขอขอบคุณผู้ที่ท าหน้าที่ เกี่ยวกับ เรื่องโครงการต่างๆนั้น                     
ท าได้สมบูรณ์แบบก็ขอชมเชย ก่อนให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ท่านใด      
มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
แผนพัฒนาเพ่ิมเติมปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ผมขออนุญาตปรึกษาหารือ ผมอยากจะให้บรรจุแผนของผม
ให้ประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่า สร้างถนนเพ่ื อการเกษตรทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน บรรจุไว้ปีละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ผมคิดว่าแผนห้าปีคงมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นความจ าเป็น พ้ืนฐานของพ่ีน้องเกษตรกร                      
คิดว่ามีอยู่แล้วเรื่องถนนเพ่ือการเกษตรของหมู่บ้านและโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร           
มีบรรจุในแผนแล้ว ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี  
  พักการประชุม ๑๐ นาที     

ประธานสภาฯ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอปรึกษาหารือทั้ งสองฝ่าย เกี่ยวกับแนวทาง                    
ที่จะพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ เนื่องจากว่าเรามีเวลาประชุมถึงวันพรุ่งนี้ วันที่ ๑๕ ฉะนั้น         
ถ้าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ซึ่งจะต้องรับหลักการ เราต้องท าตามกระบวนการ ขอปรึกษาหารือ 
เราจะด าเนินการอย่างไร ขอข้อเสนอแนะจากทางผู้บริหารหรือจากทางสมาชิกสภาฯ ด้วย                 
เพ่ือจะได้ทราบว่าเราสมควรด าเนินการอย่างไร ขอเชิญบริหารครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
 และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนที่ท่านประธานสภาฯได้ปรึกษาหารือ ผมขอเรียนว่า 

ณ ตอนนี้ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานทางอ าเภอ เพ่ือในวันพรุ่งนี้จะได้ทราบว่าจะขยายเวลา             
ได้หรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒ พ .ศ .๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น                
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
นี่คือข้อบัญญัติทั่วไป วรรคสุดท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า                 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองนายกส าหรับข้อเสนอแนะ ผมอยากให้เวลากับสมาชิกก่อนจะรับหลักการ ขอให้
เป็นวันที่ ๑๕ เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย วาระสอง วาระสาม คือหลังจากรับหลักการ



๑๐ 
 

แล้วเราก็ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และสภาฯอนุมัติให้คณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน วันประชุม
กี่วัน เลือกประธานเป็นขั้นตอนที่ ๒ แล้วแต่ ครั้งที่ ๒ นั้นแปรญัตติ วาระสามคือเห็นชอบพร้อม
กันได้ อยากจะทราบรายละเอียดครับ 

นางวัชรี  จามน้อยพรหม รองปลัด อบต. ขออนุญาตเรียนชี้แจงท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สืบเนื่องจากว่า
ร่างข้อบัญญัติทางเลขานุการสภาฯได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้ท่านตามระเบียบการประชุมสภา คือ
ก่อนสามวัน ฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เลขานุการสภาฯส่งร่างข้อบัญญัติให้ทุกท่าน ทุกท่าน               
ก็ได้ด าเนินการดูรายละเอียดทุกแผนงานในร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ทางเลขานุการสภาฯ           
ได้นัดประชุมวันนี้คือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเรื่องของการเสนอญัตติเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ท่านจะต้องประชุมกัน ในวาระแรก           
ก็คื อวาระรับหลั กการข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ ปี  ๒๕๖๓  เฉพาะวันนี้  ก็คื อวันที่  ๑๔                        
ส่วนการอภิปรายในแผนงานทุกแผนงาน สามารถอภิปรายได้ สุดท้ายภายในวันนี้ท่านก็ต้องมีมติ
ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติ สืบเนื่องจากว่าคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติให้พิจารณาในวันนี้
แล้ว เมื่อรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ แล้ว วันนี้ทางสมาชิกต้องเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา หนึ่ งชุดคือ สามคนไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วยประธาน
คณะกรรมการแปรและเลขานุการแปร และก าหนดระยะเวลาในการแปร ในการยื่นค าแปร            
ทุกแผนงาน ในข้อบัญญัติ และก็ทางเลขานุการสภาฯก าหนดวันประชุมในวาระสองและวาระสาม
ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ วันนี้หลังจากที่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ก็จะได้เปิดโอกาส       
ให้สมาชิกได้อภิปรายในหัวข้อต่างๆ ทุกแผนงาน 

ประธานสภาฯ ขอมติรับรองแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ท่านผู้ทรงเกียรติท่านใดเห็นควรรับรอง 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ ข้อ ๕.๓ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ ขอเชิญบริหารครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกให้แถลงงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งบัดนี้นั้น ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ     
   จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
   อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟจึงขออนุญาต            
   ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านแจ้งสถานะการคลัง งบประมาณรายรับ รายจ่าย             
   ปี ๒๕๖๓ ซึ่งตรงนี้นั้น ขออนุญาตให้ท่านประธานสภาฯมอบให้เจ้าหน้าที่กองคลังเป็นผู้ชี้แจง            
   ต่อที่ประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองคลังครับ 
นางวารุณี  ศรีสงคราม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร 
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับสถานะการคลัง รายละเอียดตาม 
   เอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การ 



๑๑ 
 
   บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ หน้าที่ ๑ (ตามเอกสารแนบ) ดิฉันขอรายงานสถานะการเงินเพียงเท่านี้  
   ขอบคุณค่ะ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯเสนอรายละเอียดงบประมาณ 
   รายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
   เริ่มจากหน้า ๑๘ - ๒๔ ต่อไปเป็นงานบริหารงานคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯมอบ              
   ท่านรองนายกอีกท่าน ท่านรวม แก้วมะ รับผิดชอบกองคลัง ได้น าเสนอต่อสภาฯครับ      
นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ                 
   คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไป                    
   งานบริหารงานคลัง  เริ่มจากหน้าที่ ๒๕ – ๒๘ ครับ 
  นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  
   น าเสนอต่อครับ  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ                 
   ระงับอัคคีภัยเริ่มจากหน้าที่ ๒๙ –๓๑ ต่อไปแผนงานการศึกษาครับ 
  นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการศึกษา เริ่มจากหน้าที่ ๓๒ – ๓๕ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
   ประถมศึกษา เริ่มจากหน้าที่ ๓๖ – ๔๑ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หน้าที่ ๔๒  
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ 
   สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน เริ่มจากหน้าที่ ๔๓ – ๔๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์                  
   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เริ่มจากหน้าที่ ๔๖ – ๔๘ แผนงานเคหะและชุมชน          
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เริ่มจากหน้าที่ ๔๙ – ๕๓ แผนงานเคหะและชุมชน  
   งานไฟฟ้าถนน เริ่มจากหน้าที่ ๕๔ – ๕๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ 
   สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เริ่มจากหน้าที่ ๕๖ –๕๗  
นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หน้าที่ ๕๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้าที่ ๕๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้าที่ ๖๐ – ๖๑  
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ              
   การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ ๖๒ – ๖๕ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม 
   การเกษตร หน้าที่ ๖๖ – ๖๗ แผนงานงบกลาง หน้าที่ ๖๘ – ๖๙ ทั้งหมดท่ีน าเสนอ                      
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นี่คือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่คณะผู้บริหารน าเสนอต่อสภาฯเพ่ือรับร่างในวาระแรกครับ  
ประธานสภาฯ ส าหรับญัตติของผู้บริหารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระ            
   ของการพิจารณา ในส่วนที่ทางคณะผู้บริหาร โดยท่านรองนายกได้น าเสนอแต่ละส่วน  
   งบประมาณประจ าเท่าไร งบลงทุนเท่าไร ซึ่งในส่วนที่ใกล้ตัว ส าหรับพวกเราก็คือ งบโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เห็น                
   ได้ชัดเจนก็คืองบลงทุน ส่วนมากส่วนโยธาเป็นผู้ด าเนินการ ประมาณห้าล้านกว่าบาท หลังจาก             
   ที่ได้ด าเนินการรายจ่ายประจ า ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร        
   ส่วนต าบล บางส่วนจัดไว้เพื่อการเลือกตั้งในสมัยต่อไป ยังไม่ได้ก าหนดวันและเวลา ขอนัดประชุม 
   เวลา ๑๓ นาฬิกา  



๑๒ 
 
   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประธานสภาฯ หนังสือจากอ าเภอเมืองแจ้งอนุมัติขอขยายเวลาการประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน 

นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ประธานสภาฯ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
   ๒๕๖๓ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้ต่อท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือให้พิจารณาในวาระท่ีหนึ่ง  
   เรื่องการอภิปรายในส่วนต่างๆ สภาฯก็จะได้ลงมติรับหลักการ หลังจากนั้นเราก็จะได้ตั้ง 
   คณะกรรมการแปรญัตติให้อ านาจให้เวลากับทางคณะผู้บริหารแปรญัตติกี่วัน เพ่ือเสนอ               
   ค าแปรญัตติของประธานสภาฯ อบต. เพ่ือที่จะได้เชิญสมาชิกร่วมประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ               
   ในวาระที่สอง และวาระที่สามติดต่อกัน จบในเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓   
   หลังจาก ที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้าสภาฯแล้ว ให้ท่านดูหน้าที่ ๕ ซึ่งเป็นสาระส าคัญก็คือ 
   งบประมาณในปี ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ เกี่ยวกับค าแถลงของฝ่ายบริหาร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓                

แต่ละหมวดดูแล้ว ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็คงบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ น่ายินดีครับ  
ที่ผ่านมา ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้เหลือ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรสนับสนุน เพ่ือจะได้            
เป็นประโยชน์ในปี ๒๕๖๓ เรียนให้ท่านประธานรับหลักการไว้เพื่อพิจารณาขั้นตอนต่อไป 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งต่อที่ประชุม นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ และ
นางสาวบุญเลิศ วงค์บาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ติดภารกิจจ าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ในช่วงบ่ายไดค้รับ 

สมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ หลังจากที่ผ่านวาระที่หนึ่งรับหลักการแล้ว ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  
ตามที่ทางบริหารได้เสนอญัตติเข้ามาผ่านในวาระที่หนึ่ง ต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตามระเบียบแล้ว สามคนไม่เกินเจ็ดคน ตามที่ทางสภาฯได้ให้อ านาจไปจากนั้นพอถึงก าหนด
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็จะเสนอค าแปรญัตติต่างๆ ต่อประธานสภาฯครับ เชิญประชุม
ร่วมพิจารณาในวาระที่สองและอาจเป็นวาระที่สามติดต่อกันไปเลย ฉะนั้นขั้นตอนนี้  คือ
คณะกรรมการแปรญัตติสมควรมีก่ีท่าน ขอเชิญเสนอครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอเสนอเจ็ดคนครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ            

ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา เสนอไว้เจ็ดคนครับ 



๑๓ 
 
นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ที่เสนอเจ็ดคนครับ 
ประธานสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนอหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
      ผมขอเสนอนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งครับ  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
  ดิฉันขอรับรองนายวิชัย  หาศิริ ทีเ่สนอนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                    

ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่สอง ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายวิชัย  หาศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา เสนอนายวิชัย  หาศิริเป็นคณะกรรมการ       

แปรญัตติครับ 
นางนิตยา พีระธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านค่ะ ดิฉันขอรับรองนายวิชัย  หาศิริเป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่สาม ขอเชิญครับ 
นายเฉลียว วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายศุภกิจ วงค์เตชะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
นายสี บาลวงศา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ผมขอรับรองนายศุภกิจ วงค์เตชะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ผมขอรับรองนายศุภกิจ วงค์เตชะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่สี่ ขอเชิญครับ 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
  ดิฉันขอเสนอนายพิทักษ์ พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 



๑๔ 
 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ผมขอรับรองนางสุขใจเสนอนายพิทักษ์ พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 นายสุริยัติ  ดงจ าปา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ผมขอรับรองนายพิทักษ์ พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่ห้า ขอเชิญครับ 
นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ผมขอเสนอนายอดิศัย พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ  ผมขอรับรองนายอดิศัย พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายศุภกิจ วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ  ผมขอรับรองนายอดิศัย พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่หก ขอเชิญครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ผมขอเสนอนายทัศนา จูมสีสิงห์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
  ดิฉันขอรับรองนายทัศนา จูมสีสิงห์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
นางนิตยา พีระธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
  ดิฉันขอรับรองนายทัศนา จูมสีสิงห์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ ต่อไปท่านที่เจ็ด ขอเชิญครับ 
นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายถวิล  ค าชมภู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
  ผมขอรับรองนายถวิล  ค าชมภู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ  ผมขอรับรองนายถวิล  ค าชมภู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ชุดแรกท่ีเสนอไปทั้งหมดเจ็ดท่าน มีเสนอท่านอื่นๆหรือไม่ อีกชุดหนึ่ง ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ แสดงว่าทั้งเจ็ดท่านที่ได้เสนอและรับรอง ณ สภาฯแห่งนี้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือความ
เป็นเอกภาพขอให้สมาชิกสภาฯได้ยกมือรับรองทั้งเจ็ดท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญ
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
 งดออกเสียง ๒ เสียง 

 



๑๕ 
 
ประธานสภาฯ หลังจากท่ีเราได้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งเจ็ดท่าน ดังนี้ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา นายวิชัย หาศิริ  นายศุภกิจ  วงค์ เตชะ นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า                
นายอดิศัย พิมพ์ภูค า นายทัศนา จูมสีสิงห์ และนายถวิล  ค าชมพู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ก าหนดวันประชุมเพ่ือเลือกประธาน รองประธานและเลขาคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับต่อไปก็
จะเป็นการก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการ สามถึงเจ็ดวัน ขอเชิญ
สมาชิกได้เสนอว่าเหมาะสมจะให้เวลาคณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการท างานกี่วัน ขอเชิญครับ 

นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
  ดิฉันขอเสนอสี่วันค่ะ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ  ผมขอเสนอเจ็ดวันครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นว่าเจ็ดวันสมควรแล้ว กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๖ เสียง 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นว่าสี่วันสมควรแล้ว กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑๔ เสียง 

ประธานสภาฯ แสดงว่าสภาฯแห่งนี้ พิจารณาแล้วเสียงส่วนมากก าหนดเจ็ดวัน กรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการ          
แปรญัตติ จะได้ด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน รวมถึงเสนอต่อประธานสภาฯด้วย จากนี้ไปก็เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการทั้งเจ็ดท่านที่จะประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธาน รองประธานและเลขา
คณะกรรมการแปรญัตติ หากท่านใดเห็นว่าขาดตกบกพร่องก็สามารถแนะน าได้ครับ ผมขออนุญาต
ให้รองปลัดเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบครับ ส าหรับขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนก าหนดกรอบระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการนั้น ก็เป็นที่เรียบร้อย 
ส าหรับวาระแรก วาระรับหลักการครับ เกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณมีท่านใดที่ต้องการ
สอบถาม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอแนะ ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
 ผมขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารเกี่ยวกับงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ โครงการ               

บ้านโนนสมบูรณ์ ได้ขยายถนนหนึ่ งโครงการ ท าร่องระบายน้ าอีกหนึ่ งโครงการรวมเป็น                
สองโครงการ อยากทราบว่าตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

 



๑๖ 
 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
 และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ท่าน ส.อบต. หมู่ ๑๐ ได้สอบถามมา ประชุมครั้งก่อน

ผมได้แจ้งทางสภาฯแล้วว่า ณ ตอนนี้เงินในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ตอนนี้ยังเข้าไม่เต็ม ก าลังตรวจสอบงบประมาณเนื่องจากมีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปลายเดือนกันยายนจะขออนุญาตทางสภาฯเพ่ือกันเงินไว้ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
 เรื่องอ่ืนๆนั้น ก็เป็นเรื่องเดิมที่เคยพูด หน้าโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาที่เป็นร่องน้ า ยังไม่ได้ท าอะไร

เลย ผมพูดประจ าว่าเมื่อไรท่านจะด าเนินการ หาทางออก เนื่องจากว่าถนนเส้นนั้นเป็นร่องน้ า 
ร่องใหญ่ ถนนก็แคบ ผมแนะน าประธานผ่านไปยังบริหารว่าท่านจะน าท่อไปวางหรือปิดให้เต็ม
ถนนเพ่ือให้ถนนกว้างขึน้ เพ่ือที่จะได้สัญจรไปมาได้สะดวก ขอบคุณครับ 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
 และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ จะให้กองช่างไปดูว่าในส่วนการขยายถนนต้องท าอย่างไร 

งบบางอย่างน ามาใช้อย่างที่เราคิดไม่ได้ จะให้ช่างท าสรุปรายละเอียดให้อีกครั้งว่าควรใช้วิธีการใด 
ขอบคุณครับ 

นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
 ทุกท่านครับ เรื่องงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ตามที่ท่านวิชัยพูดไปเรื่องเงิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท              

เรียนถามท่านประธานผ่านไปยังบริหารคือก่อสร้างถนน คสล.อยากเปลี่ยนแปลงเป็นท าประปาใหม่ 
ประปาดงน้อยเป็นที่ของเอกชน เขาจะให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ของเขา ก็เลยอยากขอความเห็นชอบ
จากสภาฯและผู้บริหารด้วย ในเรื่องนี้จ าเป็นที่สุดขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เกี่ยวกับปัญหานี้ผมเห็นใจพี่น้องบ้านดงน้อย ขอเชิญบริหารครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
 และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามที่ท่ านถนอม ส .อบต .หมู่  ๙ ได้สอบถามนั้น                     

ทางผู้บริหารได้เตรียมการไว้แล้ว น าเข้าญัตติเสนอต่อสภาฯประชุมครั้งต่อไป ในสมัยนี้ ประชุม
โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ทุกอย่าง จะเร่งด าเนินการให้ครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
ผมได้ทราบข่าวจากท่านรองรวม  แก้วมะว่าบ้านโพนแดงเกิดปัญหากับชาวบ้าน ต้นไม้ล้มทับบ้าน 
ขอสอบถามท่านสุขใจกับส.อบต. หมู่ ๘ ว่าได้เข้ามาแจ้งหรือยังจะได้ด าเนินการให้ทัน 

นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต . หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องนี้ ทางเจ้าตัว              
ไม่ได้มาแจ้งขอความช่วยเหลืออะไร 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
หลักเลยเจ้าตัวต้องขอความช่วยเหลือ เราจึงจะช่วยได้ ถ้าต้องการให้ช่วยก็ประสานมา จะต้องท า
ให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกัน ขอฝากทางท่านสุริยัติด้วย 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตเสริมเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน เรื่องนี้ต้องมีต้นเรื่อง ฉะนั้นเจ้าของบ้าน             
อาจไม่รู้ ถ้ามีช่องทางใดบ้างที่จะแก้ไขปัญหาได้ เราในฐานะผู้น าหมู่บ้านเป็นสมาชิกสภาฯ อบต.
ต้องเข้าไปหาเขา บางครั้งเขาไม่รู้ว่าจะต้องท าอย่างไร ขอเสนอแนะครับ 

นายธนิสร  อ่อนจงไกร เลขานุการนายก ขออนุญาตน าเรียน เรื่องท่านอดีต ส .อบต.สมพงษ์ ได้ไปดูในสถานที่           
เกิดเหตุ และถ้ากรณีมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น ทาง ส.อบต.และผู้ใหญ่บ้านต้องออกไปพบลูกบ้านก่อน 
และแจ้งมาที่ อบต. ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนทางเราพร้อมให้ค าแนะน า ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาที่ได้ให้ข้อคิด เสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขอเชิญท่านอ่ืนๆครับ 



๑๗ 
 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ขอเรียนถามเรื่องเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างถนน บางต้นเอนเกือบจะล้ม ทางองค์กรเราจะมีแนวทาง 
   ป้องกันหรือประสานงานกันอย่างไร อย่างเช่น ฝากท่านไปดูที่หน้าบ้านนายวิชัย หาศิริ ขอบคุณครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  
   อย่างที่ท่านเลขานายกบอกไป ให้แจ้งเข้ามาทางเราจะมีหนังสือประสานทางไฟฟ้า จะให้ทาง           
   กองช่างไปดูเบื้องต้นก่อนครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ผมขอเรียนถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังบริหารเกี่ยวกับกรณีลูกรัง ถ้าช่วงปลายฝน               
   ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ถนนเพ่ือการเกษตร ปีนี้ ลูกรังจะไดทุ้กหมู่บ้านหรือไม่ครับ 
 นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑  เรียนท่านประธานสภาฯ              
   ผ่านไปยังท่านสมาชิก ท่านทวม ลีทนทาที่เป็นห่วงทุกหมู่บ้าน นอกจากงบซ่อมแซมที่เรา             
   สามารถซ่อมแซมได้ การประชุมครั้งต่อไป ญัตติหนึ่งที่ทางผู้บริหารเสนอขอความเห็นชอบจาก              
   สมาชิกสภาฯ คือ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   ซึ่งจะน าเข้าพร้อมกับโครงการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   ของหมู่ ๙    
 นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ  มีคนแจ้งมาว่ามีไฟฟ้าส่องทางแถวสวนดง เกิดช๊อต ผมจะแจ้งให้ทางอบต,ทราบ            
   อีกครั้งครับ เพ่ือจะได้รีบด าเนินการต่อไป 
ประธานสภาฯ ฝากให้รีบด าเนินการด้วยครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑  เรียนท่านประธานสภาฯ               

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมจะรีบด าเนินการในวันนี้ ครับ      
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 

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

 
 



๑๘ 
 
 
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 
 
 

 


