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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๓ 

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ                  
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ       
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม       
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อ         
ที่ประชุมครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ หน้าที่ ๑๕ ตรงที่กระผมพูดบรรทัดเกือบสุดท้ายตรงข้อความว่า 
“ท าร่องน้ า”เพ่ิมเป็น “ท าร่องระบายน้ า”ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  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 ส านักงานปลัด อบต.ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติเรื่องการขอโอนงบประมาณ ประจ าปี  
   ๒๕๖๒ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ เป็นทีละโครงการๆ ไป ดังนี้                                 



๒ 
 
   งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งาน     บริหารทั่วไป 
หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ 
รายการ    ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
งบประมาณท่ีขอโอนลด 
ด้าน  บริหารทั่วไป   
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน     บริหารทั่วไป 
หมวด    ค่าใช้สอย 
ประเภท   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา กรณีครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๔๐๐ ,๐๐๐ บาท โอนลดที่ผ่านมา ๑๑๐ ,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒๙๐ ,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
๑๙๐,๐๐๐ บาท สาเหตุที่ต้องขออนุมัติสภาฯ เนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารได้เสนอ
ขอตั้งรายการใหม่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ซึ่งตามปกติซุ้มเฉลิม         
พระเกียรติต้องมีสองซุ้ม คือซุ้มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและซุ้มพระราชินี ก็เลยน ามาสู่             
การขออนุมัติสภาฯเพ่ืออนุมัติด าเนินการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติงบประมาณเท่ากัน คือ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ ตามที่ญัตติของผู้บริหารผ่านประธานสภาฯนั้น ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

ขอบคุณครับ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา ฯ ข้อ ๕.๑.๒ กองช่าง ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน  ไฟฟ้าและถนน 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวด  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
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รายการ  โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา-บ้านนาแก จ านวน 300,000.- บาท  
งบประมาณท่ีขอโอนลด 

   ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
  แผนงาน  งบกลาง 
  งบ  งบกลาง 
  หมวด  งบกลาง 
  ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  

 

 

 

 

 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก           

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักใช้กันหลายหมู่บ้าน ถ้ามีงบประมาณ               
ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 

  ด้าน  การเศรษฐกิจ 
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
  งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 รายการ  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11 

จ านวน  500,000 บาท 

ตั้งไว้ 10,372,800 บาท 

ใช้ไปแล้ว 8,240,276 บาท 

คงเหลือ 2,132,524 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 300,000 บาท 

คงเหลือ 1,832,524 บาท 
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    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งบ  งบกลาง 
    หมวด  งบกลาง 
    ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
 
 

 

    

 

 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก         

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่รู้สึกดีใจที่โครงการนี้ได้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ            
อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ตกไปครั้งก่อน เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ศาลาอเนกประสงค์เราไปสร้างที่ เมรุ      
ซึ่งเมรุก็ เพ่ิงสร้างเสร็จขาดศาลาอเนกประสงค์ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่                    
มีงบประมาณที่จะมาก่อสร้าง สิ่งอ่ืนใดเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ก่อนหมดวาระในคราวครั้งนี้ ก็ถือว่าเราได้สร้างสาธารณประโยชน์ สร้างศาลาที่จะประกอบกิจ 
ทางผู้เสียชีวิต ผู้วายชนม์ เราทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้เริ่มสร้างเหมือนกับสร้างบุญ              
สร้างกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบาย ก็ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง       
มีความสุข ความเจริญ ขอขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ การก่อสร้างในที่สาธารณะ จะต้องมีการขอใช้ที่สาธารณะตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน  0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 500,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 500,000 บาท 

ตั้งไว้ 10,372,800 บาท 

ใช้ไปแล้ว       8,540,276 บาท 

คงเหลือ  1,832,524 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 500,000 บาท 

คงเหลือ       1,332,524 บาท 



๕ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๓ เสียง 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
    ด้าน  การเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 รายการ  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
จ านวน  500,000  บาท 

 
 

 

   

 

 
    
    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งบ  งบกลาง 
    หมวด  งบกลาง 
    ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
  
 

 

 

 
 
 
 

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 500,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 500,000 บาท 

ตั้งไว้ 10,372,800 บาท 

ใช้ไปแล้ว 9,040,276 บาท 

คงเหลือ 1,332,524 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 500,000 บาท 

คงเหลือ 832,524 บาท 



๖ 
 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ในเรื่องการก่อสร้างอาคารของกองช่าง ผมว่าถ้าเป็นชั้นเดียวจะดี เวลาประชาชน       

มาใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบาย ผมเห็นด้วย ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
    งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
    ด้าน  การเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการขุดลอกหนองแวงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 จ านวน 400,000.-บาท 
 
 

 

 

 

 

 

    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งบ  งบกลาง 
    หมวด  งบกลาง 
    ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 400,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 400,000 บาท 



๗ 
 
 

 

    

 

 

 

    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งบ  งบกลาง 
    หมวด  งบกลาง 
    ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง  

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

     

 

 

ตั้งไว้ 10,372,800 บาท 

ใช้ไปแล้ว 9,540,276 บาท 

คงเหลือ 832,524 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 98,000 บาท 

คงเหลือ 734,524 บาท 

ตั้งไว้ 3,722,400 บาท 

ใช้ไปแล้ว 2,449,600 บาท 

คงเหลือ 1,272,800 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 302,000 บาท 

คงเหลือ 970,800 บาท 



๘ 
 
    งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
    ด้าน  การเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง 
หมู่ที่ 8  จ านวน  200,000  บาท 
 

 

 

  

 

    

 

    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งบ  งบกลาง 
    หมวด  งบกลาง 
    ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
 

 

 

   

 

  

   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 
 
 

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 200,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 200,000 บาท 

ตั้งไว้ 3,722,400 บาท 

ใช้ไปแล้ว      2,769,600 บาท 

คงเหลือ         970,800 บาท 

โอนลดครั้งนี้         200,000 บาท 

คงเหลือ 770,800 บาท 



๙ 
 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่าน ส าหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง 

หมู่ที่ ๘ ดิฉันขอเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณา คือจุดที่จะก่อสร้างเป็นถนนระหว่าง
บ้านโพนแดงกับต าบลบึงทวาย การขุดร่องน้ าก็ลึกพอสมควร และเกิดปัญหาถนนทรุด เสาไฟฟ้า
เสี่ยงต่อการล้มลงได้ ดิฉันคิดว่าควรแก้ปัญหาจุดนี้ เพ่ือป้องกันการทรุดตัวของเสาไฟฟ้า                   
โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง  

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
    งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
    ด้าน  การเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ  โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 7  จ านวน 200,000  บาท 
 

 

 

 

 

 

   

   งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งบ  งบกลาง 
    หมวด  งบกลาง 
    ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 200,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 200,000 บาท 



๑๐ 
 

รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
 

 

 

   

 

  

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง  

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
    งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
    ด้าน  การเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการธนาคารน้ าใต้ดินภายในต าบลดงมะไฟ  จ านวน 200,000 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

ตั้งไว้ 3,722,400 บาท 

ใช้ไปแล้ว      2,969,600 บาท 

คงเหลือ         770,800 บาท 

โอนลดครั้งนี้         200,000 บาท 

คงเหลือ         570,800 บาท 

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 200,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 200,000 บาท 



๑๑ 
 
   งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งบ  งบกลาง 
    หมวด  งบกลาง 
    ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่าน ส าหรับโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ดิฉันเห็นด้วย แต่ยังมีข้อสงสัยว่า จุดที่จะก่อสร้าง           

ได้ก าหนดจุดไหนของต าบลดงมะไฟค่ะ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ          
  ขออนุ ญ าต น า เรี ย น ใน เรื่ อ งขอ งธน าค ารน้ า ใต้ ดิ น  เกี่ ย ว กั บ แผ น การด า เนิ น ก าร                              

โดยจะตั้งคณะกรรมการร่วมกันประกอบด้วยสามฝ่าย คือ ฝ่ายสภาฯ บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน 
โครงการธนาคารน้ าแบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งแบบเปิด ประเภทที่สองแบบปิด            
ซึ่ งจะน ามาใช้ร่วมกันทั้ งสองประเภท เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ งงบประมาณ                      
ในการด าเนินการเมตรละ ๓๐๐ บาท ซึ่งเทียบกับงบประมาณรางระบายน้ า คสล.เมตรละ 
๒๐๐๐ – ๓๐๐๐ บาท ในการนี้จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟประหยัดงบประมาณ
ได้มาก นอกจากนี้ ยังสมารถน าไปใช้ในพ้ืนที่แห้งแล้ง ซึ่ งต้องใช้หลักธรณีวิทยามาช่วย                   
ในการด าเนินการ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน        
  ขอฝากจุดโรงเรียนบ้านโพนก้างปลา เป็นแหล่งส ารวจจุดหนึ่ง  เพ่ือก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน              

ในคราวครั้งนี้ด้วยครับ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง    

ตั้งไว้ 3,722,400 บาท 

ใช้ไปแล้ว 3,169,600 บาท 

คงเหลือ 570,800 บาท 

โอนลดครั้งนี้         200,000 บาท 

คงเหลือ         370,800 บาท 



๑๒ 
 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   
    งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
    ด้าน  การเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 12  จ านวน 350,000  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งบ  งบกลาง 
    หมวด  งบกลาง 
    ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
 

 

 

   

 

  

   

   

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 350,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 350,000 บาท 

ตั้งไว้ 3,722,400 บาท 

ใช้ไปแล้ว      3,369,600 บาท 

คงเหลือ         370,800 บาท 

โอนลดครั้งนี้         120,000 บาท 

คงเหลือ         250,800 บาท 



๑๓ 
 
    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
     ด้าน  บริหารทั่วไป 
     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งบ  งบบุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
     ประเภท  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 

    

 

 

 

    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
     ด้าน  บริหารทั่วไป 
     แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
     งบ  งบด าเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย 
   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  
 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ตั้งไว้ 2,300,000 บาท 

ใช้ไปแล้ว 1,790,252 บาท 

คงเหลือ 509,748 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 180,948 บาท 

คงเหลือ 328,800 บาท 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือ  50,000 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 49,052 บาท 

คงเหลือ 948 บาท 



๑๔ 
 
นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
    ด้าน  การเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ  โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2
จ านวน  200,000  บาท 

 
 

 

 

  

 

 

    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  บริหารทั่วไป 
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป 
    งบ  งบด าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา กรณีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 
 

 

 

    

 

 

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 200,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 200,000 บาท 

ตั้งไว้ 400,000 บาท 

ใช้ไปแล้ว       210,000 บาท 

คงเหลือ 190,000 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 180,000 บาท 

คงเหลือ 10,000 บาท 



๑๕ 
 
    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  บริหารทั่วไป 
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป 
    งบ  งบด าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา กรณีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 
 

 

   

 

 

 

    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  บริหารทั่วไป 
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป 
    งบ  งบด าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาธิปไตย 
   
 

 

    

 

 

 

 
 

ตั้งไว้ 400,000 บาท 

ใช้ไปแล้ว       390,000 บาท 

คงเหลือ   10,000 บาท 

โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐0 บาท 

คงเหลือ               0 บาท 

ตั้งไว้     20,000 บาท 

ใช้ไปแล้ว          10,000 บาท 

คงเหลือ    10,000 บาท 

โอนลดครั้งนี้          10,000 บาท 

คงเหลือ               0 บาท 



๑๖ 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
  ผมเห็นด้วย ขอแนะน าเกี่ยวกับการลงลูกรัง บริเวณจุดที่เป็นหลุมกว้างลึกขอให้น าดินลงไป               

บดอัดก่อน แล้วค่อยน าลูกรังไปลงอีกครั้ง ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
    ด้าน  การเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ  โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ จ านวน  
200,000  บาท 
 

  

 

    

 

 

 

    งบประมาณท่ีขอโอนลด 
    ด้าน  งานสาธารณสุขฯ 
    แผนงาน  งานสาธารณสุข 
    งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
    งบ  งบบุคลากร 
    หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   

ตั้งไว้ 0  บาท 

ใช้ไปแล้ว               0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0       บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 200,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 200,000 บาท 



๑๗ 
 
 

 

    

 

 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
  ผมเห็นด้วย เพราะถนนลูกรังในแต่ละหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมาก ถ้าได้รับการซ่อมแซม

ชาวบ้านจะได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
  ส าหรับโครงการถนนลูกรัง ดิฉันเห็นด้วย เพราะว่าถนนลูกรังแต่ละหมู่บ้านเป็นหลุมเป็น                 

บ่อลึกกว้าง การสัญจรไปมาของชาวบ้านไม่สะดวก ถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้ด าเนินการ
ซ่อมแซม เพ่ือการขนสินค้าการเกษตรและการสัญจรไปมาจะได้สะดวกมากข้ึน ขอบคุณค่ะ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
  ส าหรับลูกรัง ผมเห็นด้วย ถนนหนทางภายในหมู่บ้านและไปทุ่งนาเป็นหลุมลึกมาก ถนนบางส่วน

เป็นแอสฟัลท์ติก เกิดช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อลึก ถ้าได้แอสฟัลท์ติกไปถมกลบก่อนก็ดี ในปี ๒๕๖๒ 
ยังไม่มีงบประมาณลงไปด าเนินการก่อสร้างเลยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   งบประมาณท่ีขอโอนลด 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบ  งบลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย 
หมู่ที่ 9  จ านวนเงิน  500,000  บาท  
 

ตั้งไว้ 355,320 บาท 

ใช้ไปแล้ว         118,000 บาท 

คงเหลือ 237,320 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 200,000 บาท 

คงเหลือ 37,320 บาท 



๑๘ 
 
                                 

 

   

 

 

 

   งบประมาณท่ีขอโอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบ  งบลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9  
จ านวนเงิน  500,000  บาท 
 

                                 

 

   

 

 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายถนอม นามตาแสง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่  9 

เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค เพราะได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากบ่อประปาเดิมเป็นที่ของเอกชน และน้ าจากภูเขาไหลลงมาประปาบ้านดงน้อย
เสี่ยงดินถล่ม จึงขอเปลี่ยนโครงการใหม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ให้ความอนุเคราะห์ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี   
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ตั้งไว้         500,000  บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    500,000 บาท 

โอนลดครั้งนี้ 500,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 0 บาท 

ตั้งไว้  0  บาท 

ใช้ไปแล้ว 0 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    0 บาท 

โอนตั้งรายการใหม่ 500,000 บาท 

คงเหลือหลังโอน 500,000 บาท 



๑๙ 
 
ประธานสภาฯ เนื่องจากขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน                       

ขอให้สมาชิกสภาฯ มาร่วมประชุมพร้อมกันเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  ๕.๒ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ ในวาระท่ี ๓ ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ในวาระที่ ๓ 
ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  

  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ และต่อมาวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 ๑.นายบุญธาตุ   บาลวงค์ษา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นประธานกรรมการแปรฯ 
 ๒.นายวิชัย   หาศิริ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เป็นกรรมการแปรฯ 

๓.นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการแปรฯ 

๔.นายอดิศัย พิมพ์ภูค า  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการแปรฯ 

 ๕.นายทัศนา จูมสีสิงห์  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรฯ 

 ๖.นายถวิล  ค าชมภู  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรฯ 

 ๗.นายศุภกิจ  วงค์เตชะ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรฯ 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม      

ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว       

จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ

บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี      

การแก้ไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติ                   

ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ

รายงานนั้น  

ข้อเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 



๒๐ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงานเคหะชุมชน                   
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ๓. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๕๑ โดยขอเพ่ิมจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมที่ตั้งงบประมาณไว้คือ ๖๒๐,๐๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้เพ่ิมค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เป็น ๖๒๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

๒. นายวิชัย  หาศิริ  ส.อบต.หมู่ที่  ๑๐ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงานบริหารงานทั่วไป                  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้า ๒๒ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ               

ค่าเช่าที่พักฯลฯ  โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ

งบประมาณท่ีตั้งไว้จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่าย ค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                  
เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

๓. นายวิชัย  หาศิริ ส.อบต.หมู่ที่  ๑๐  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานทั่วไป                  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย            

หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  หน้า ๒๑ โดยได้                 

แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  

๗๐,๐๐๐ บาท 

-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรั ฐพิธี                    
เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 



๒๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

๔. นายวิชัย  หาศิริ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง   

ในการปฏิบัติงานของอปพร. ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๒๙ โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย            

เป็นจ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานของอปพร.             
เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 

๕. นายทัศนา  จูมศรีสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติแผนงานบริหารงานทั่วไป              

งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๒๓ โดยได้แปรญัตติ            

ลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่ายค่าค่าไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 

๖.นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า ส.อบต.หมู่ที่  ๒ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงานบริหารงานทั่วไป                

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

เป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ ๓๒๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑๙ โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  

๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  ๒๒๐,๐๐๐บาท 

-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่ายค่าค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 



๒๒ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

๗.นายถวิล  ค าชมภู  ส .อบต.หมู่ที่  ๔  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ  แผนงานบริหารงานคลัง                     
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท หน้า ๒๕ โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  ๗๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่ายค่าค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจ านวนเงิน ๗๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ี ๓  
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี               
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายรวม  แก้วมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ช่วงนี้ตามข่าวศูนย์ภัยพิบัติแจ้งเตือนพายุ ในกรณีน้ าท่วม 
    ฉับพลัน ขอความกรุณาแจ้งพิกัด เพ่ือจะได้ประสานงานแจ้งภัยพิบัติได้ทันท่วงที เอกสารต่างๆ           
    ก็ขอให้ส่งที่ อบต. ฝากสมาชิกสภาฯให้ความร่วมมือในการส่งข่าว ขอบคุณครับ  
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯทุกท่านที่อนุมัติโครงการไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายดงมะไฟ-นาแก                   
    ต่อไปประชาชนผู้สัญจรไปมาจะได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณครับ 



๒๓ 
 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ นี้ยังมีเวลาถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒              

หากบริหารหรือสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอญัตติหรือกระทู้ให้รีบเสนอเข้าให้ทันสมัยประชุม
สภาฯก่อนหมดระยะเวลาตามท่ีระเบียบก าหนด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

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

 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 



๒๔ 
 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 
 


