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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ                  
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ   ไม่มี 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
ประจ าปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน                
ต่อที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
๕.๑  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประธานสภา ฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าจะสามารถด าเนินการอย่างไรบ้าง ตั้งแต่          
เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ขอเชิญครับ 

 
 



๒ 
 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ               
ตามหัวข้อ ๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในที่นี้คือ ตั้งแต่วันที่                     
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
ที่ผ่านมา ส าหรับรายละเอียดได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ขออนุญาตให้           
คุณสุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ได้น าเรียนชี ้แจงให้           
ทางสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านทราบครับ 

นางสาวสุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ
และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ขอน าเรียนชี ้แจงเกี ่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงาน           
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สืบเนื่องจาก
พระราชบัญญ ัต ิสภาต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล ป ี ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ ่ม เต ิม                  
ถึงฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามรายงานที่แจกไป  เป็นผลการปฏิบัติงาน
ป ระจ าป ีงบ ป ระม าณ  ๒ ๕ ๖ ๒  ขออน ุญ าต ให ้ท ุกท ่าน เป ิด ไป ที ่ห น ้า  ๑ ๙  ส ร ุป ผ ล                    
การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ พ .ศ .๒๕๖๒          
ท่านนายกได้แถลงนโยบายไว้ตั ้งแต่ว ันที ่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีนโยบายทั ้งหมด             
๖ ด้าน ประกอบด้วย นโยบายที ่ ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื ้นฐาน จ านวนโครงการ               
ที ่ด าเนินการ ๔๐ โครงการ เป็นงบจาก อบต .ดงมะไฟ ๑๑ ,๓๙๗ ,๙๗๕ บาท ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ๙,๒๒๙ ,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๖๒๖ ,๙๗๕ บาท ต่อมานโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณจาก อบต.ดงมะไฟ 
๑๔๕ ,๐๐๐ บาท นโยบายที ่ ๓ นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที ่ยวจ านวน ๒ โครงการ 
งบประมาณจากอบต.ดงมะไฟ ๕๐,๐๐๐ บาท นโยบายที่ ๔ นโยบายด้านส่งเสริมทางด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและสาธารณสุข จ านวน ๒๗ โครงการ 
เป็นงบประมาณ อบต.ดงมะไฟ ๑๗,๔๐๙,๖๙๘ บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๗,๔๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๔๓๗,๐๙๘ บาท นโยบายที่ ๕ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณจาก อบต.ดงมะไฟ ๔๓,๘๑๐ บาท นโยบายที่ 
๖ นโยบายด้านการเมืองการบริหาร จ านวน ๓๒ โครงการ งบประมาณจาก อบต.ดงมะไฟ 
๑,๗๕๒ ,๖๖๒ บาท รวมทั้งสิ ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้ด าเนินการตามนโยบายของ
ผู้บริหาร จ านวน ๑๐๔ โครงการ เป็นงบประมาณจาก อบต .ดงมะไฟ ๓๐,๗๙๙,๑๔๕ บาท 
เป ็นงบอุดหน ุน เฉพาะกิจ  ๙ ,๒๕๖ ,๔๐๐ บาท รวมงบประมาณ ที ่ด า เน ินการทั ้งสิ ้น 
๔๐,๐๕๕,๕๔๕ บาท ที่กล่าวมานี้ เป็นโครงการบริการสาธารณะ แต่ถ้าเป็นรายจ่ายประจ า 
ไม ่ได ้ระบ ุไว ้ เนื ่องจากในข้อบ ัญญ ัต ิที ่ตั ้ง ไว ้เป ็น  ห ้าส ิบสามล้าน  แต ่ที ่น า เร ียน ไปนั ้น                  
เป็นงบพัฒนา ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
หมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็สามารถสอบถามได้ครับ  ขอทราบว่าบ้านไหนยังไม่ได้           
รับงบประมาณเพื่อจะด าเนินการครับ บ้านดงน้อย บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้
อยู ่ในช่วงระยะเวลาด าเนินการ ได้ขออนุมัติงบประมาณไว้เบิกเหลื ่อมปีโดยขอความ
เห็นชอบจากสภาฯแล้ว ขอให้ทางบริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณในส่วนนี้ ขอเชิญครับ  



๓ 
 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
งบประมาณท่ีได้ด าเนินการกันไว้เพ่ือเบิกจ่ายเหลื่อมปี ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ สืบเนื่องจาก
ผู้อ านวยการกองช่างได้ไปราชการร่วมกับจังหวัดสกลนคร เพิ่งเริ ่มท างานวันนี้ เพิ่มเติม          
อีกอย่าง คือได้ท าหนังสือประสานไปยังผู้น าชุมชนว่า ขอตัวแทนหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านละ
สองท่านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่อบต .ดงมะไฟได้ด าเนินการทุกโครงการ 
เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงานครับ 

ประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยที่มีการแต่งตั้งตัวแทนหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ให้  
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการ เป็นหลักการที่ถูกต้องที่ประชาชน
ต้องมีส่วนร่วม ที ่ผ ่านมา ท่านนายกทรัพย์สิน ปีแรกก็มีการแต่งตั ้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ต่อมาก็ยกเลิกไป ไม่ได้ผิดระเบียบ จะมีการแต่งตั้งหรือไม่ก็ได้ 
อยู ่ที ่ผู ้บริหารนั ้นจะด าเนินการอย่างไร ต่อไป ข้อ ๕ .๒ การติดตามและประเมินผลแผน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ว่าสมควรปรับปรุง แก้ไข อย่างไร ขอเชิญท่านปลัดครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ                
ข้อ ๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นผลการด าเนินการ 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นห้วงที่ต้องติดตามและประเมินผล 
รายงานสภาฯ ซึ่งต้องด าเนินการทุกปี ขออนุญาตให้คุณสุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ ได้น าเรียนต่อสภาฯ ครับ 

นางสาวสุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ
และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ขอน าเรียนการติดตามและประเมินผลแผน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ .ศ .
๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เริ่มต้นกระบวนการจัดท าแผน คือ 
เริ่มจากท่านนายกแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย นายก
เป็นประธาน รองนายกทุกท่านเป็นกรรมการ สมาชิกสภาฯเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน 
ผู ้แทนส่วนราชการ ๓ คน และผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ๓ คน ปลัดเป็นเลขานุการ หัวหน้าส่วน
ราชการที่มีหน้าที่ท าแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการชุดที่ ๒ เป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน โดยปลัด เป็นประธาน หัวหน้าส านักปลัดเป็นเลขานุการและ
นักว ิเคราะห ์น โยบายและแผนเป ็นผู ้ช ่วย เลขาน ุการ  คณะกรรมการพ ัฒนาม ีหน ้าที่                
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับหมู่บ้าน ก าหนดขอบเขตการจัดท าแผนโดยยึดแผนชาติ 
๒๐ ปีเป็นหลัก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนภาค แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนชุมชน ต้องให ้สอดคล้องเป ็นแนวทางเดียวกัน  หลังจาก
คณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน จะส่งปัญหาความต้องการให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน จากนั ้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนจะจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการพัฒนา เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนา
เห็นชอบร่างแผนและเสนอต่อผู ้บริหาร  ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาฯเพื ่อให ้สภาฯ
เห็นชอบ เมื่อสภาฯเห็นชอบผู้บริหารลงนาม ประกาศใช้และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เมื ่อจัดท าแผนเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ระเบียบการจัดท าแผนข้อ ๒๕ ก าหนดให้น าแผน              
ไปปฏ ิบ ัต ิ โดยการจ ัดท าข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ่าย  ในช ่ว งที ่จ ัดท าข ้อบ ัญ ญ ัติ
งบประมาณจะต้องเสนอต่อสภาฯ ก่อนวันที ่ ๑๕ สิงหาคมค่ะ ในการจัดท าข้อบัญญัติ           



๔ 
 

จะมีสามวาระ วาระแรก คือรับหลักการ วาระที่สองคือแปรญัตติ วาระที่สามคือเห็นชอบ 
เมื่อเห็นชอบข้อบัญญัติ ประธานสภาฯ ต้องส่งร่างข้อบัญญัติที่สภาฯเห็นชอบให้นายอ าเภอ
ลงนามอนุมัติ จากนั้นนายอ าเภอส่งให้นายก นายกประกาศใช้ข้อบัญญัติ เมื่อประกาศใช้
ภายใน ๓๐ วัน คณะกรรมการสนับสนุนต้องจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน หลังจาก             
ปิดงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
ต้องประชุมก าหนดวิธีการติดตามอย่างไร เมื่อประชุมเสร็จต้องเสนอความเห็นต่อนายกว่า
ในปีงบประมาณที่ได้ติดตามประเมินผลแผน มีผลเป็นอย่างไร จากนั้นนายกเสนอต่อสภาฯ 
และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาแล้วลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ตามที่ ได้ประชุมในวันนี้  การติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒                
ขอน าเรียนถามหน้ าที่  ๕  ยุทธศาสตร์ พัฒ นาด้ านสั งคม โครงการพัฒ นาอาชีพด้ าน                        
การพัฒนาหัตถกรรม ตั้งงบประมาณไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท นั้น อยากทราบว่าการที่เราอุดหนุน
โครงการนี้นั้น อุดหนุนที่ไหน ประเมินผลอย่างไร ขอสอบถามท่านประธานผ่านไปยังผู้ติดตาม            
ให้ชี้แจงครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ              
ขอให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล ผู ้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัด 
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ค าถามในเรื่องอุดหนุนกลุ่มอาชีพ               
ที่ตั้งงบประมาณไว้ ๒๘๐ ,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๐ ,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้  ข้อมูลเบื้องต้น                 
จะมีทั้งหมด ๔ กลุ่ม ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณเข้ามา ซึ่งก่อนจะขอรับเงินงบประมาณ                 
ไปด าเนินการในกลุ่มอาชีพนั้น ต้องส่งโครงการบรรจุในแผนก่อน และท าหนังสือส่งมาเพ่ือจัดท า
เป็นข้อบัญญัติจึงจะเข้าหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน ส าหรับการติดตามนั้น จะมี
คณ ะกรรมการจากอบต .ออกติดตามและประเมินผลของแต่ละกลุ่ ม ว่าน าเงิน ไป ใช้                     
ตามวัตถุประสงคห์รือไม่ ซึ่งทั้ง ๔ กลุ่มนี้ได้เบิกจ่ายให้ กลุ่มละ ๒๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สืบเนื่องจากที่มีการตั้งงบประมาณไว้ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด            
ก็มีบางส่วนที่โอนไปท าโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามวิธีการงบประมาณ 
ข้อ ๒๖ ถ้าเงินที่ไม่ได้ด าเนินการ ก็สามารถโอนไปตั้งจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               
ได้น าเข้าสภาฯ เพ่ือขออนุมัติในปลายปีงบประมาณ ให้ทางสมาชิกสภาฯได้พิจารณาอนุมัติ               
โอนแล้วก็ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ขอเรียนถามปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนของอบต .ดงมะไฟ                    
   ไม่มีรายละเอียดรายรับ จึงขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ครับ 



๕ 
 

ประธานสภาฯ เกี่ ย วกั บ งบสนั บ สนุ น กองทุ น วัน ละบาท  ว่ าตั้ ง ไว้ปี ล ะ เท่ า ไร ปี  ๒ ๕๖ ๒  ที่ ผ่ านมานี้                            
ทางคณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนของอบต .ดงมะไฟ
หรือไม่ ขอให้ผู้มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้ได้น าเรียนชี้แจงครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กองทุนวันละบาท ในปี ๒๕๖๒ อบต.ดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณ
อุดหนุนกองทุนวันละบาท ๕๐ ,๐๐๐ บาท สืบเนื่ องจากว่าทางบริหารเห็นว่ากองทุน                        
มีฐานะการเงินที่มั่นคงจึงไม่ได้อุดหนุน จึงได้โอนไปท าภารกิจอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในการสนับสนุนกองทุนต าบลดงมะไฟ มีผลในเรื่องของการปฏิบัติ เงินที่ตั้งไว้ทุกๆปี มีข้อก าหนดอยู่ 
ในฐานะสมาชิกสภาฯ หรือผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นกรรมการ หากท าอะไรนอกเหนือไปจากนี้               
ก็ควรน าเข้าที่ประชุม เพ่ือให้มีการอนุมัติในรูปแบบของคณะกรรมการก่อน เพราะทุกปีต้องตั้งไว้
ตามระเบียบ ขอค าแนะน าจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไดน้ าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในรายละเอียด การโอนไปหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ ๒๗ ถ้าเป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง          
ซ่ึงในบันทึกการโอนจะส าเนาแจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกครั้ง เพราะเป็นอ านาจของสภาฯ                   
ในการพิจารณาอนุมัติ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด อบต . เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  หัวหน้าส่วนราชการและ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ให้ท่านเปิดไปที่หน้า ๓๕ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าไม่มีการเบิกหรือโอน งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ ไม่มีการตั้งสมทบ 
ก็ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่าควรโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือไม่ครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เงินสนับสนุนกองทุนวันละบาท แต่ละปีน าเข้าข้อบัญญัติควรด าเนินการตามข้อบัญญัติ                
สมทบกองทุนเพ่ือประโยชน์ของประชาชนต าบลดงมะไฟ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ รายจ่ายรายละเอียดที่แจกให้ทุกท่าน ส่วนไหนที่ยังไม่ได้เบิก ณ วันที่ 
๓๐ กันยายนของทุกปี ก็จะตกไปเป็นเงินสะสม จากนั้นน าเข้าสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่าย          
ขาดเงินสะสม น าไปใช้ด าเนินการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วน           
เงินสมทบกองทุน ๕๐ ,๐๐๐ บาท จะรับไว้พิจารณา จะให้กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบ
งบประมาณ เพ่ือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมทบกองทุนวันละบาทของอบต.ดงมะไฟครับ 

 นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัด 
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับการของบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนของต าบลดงมะไฟ มีสามส่วน คืองบจากรัฐบาล  งบท้องถิ่น และสมาชิก ซึ่งงบ                
จากรัฐบาลจะมีองค์กรสวัสดิการชุมชนพิจารณาในการให้งบประมาณตามสัดส่วนของสมาชิก 
ตามจ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน หรือเดือนที่องค์กรก าหนด คือรัฐบาลจ่ายให้ ๑ บาท หัวละ        
๓๖๕ บาทต่อสมาชิก ๑ คน อบต.จ่าย ๑ ส่วนตามสถานะการเงินการคลังของอบต . อีกส่วน          
มาจากสมาชิกโดยตรง ซึ่งจ่าย ๓๖๕ บาทต่อคนต่อปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ด้วยครับ 

 



๖ 
 

ประธานสภาฯ ขอน า เรียนปรึกษ า ทุ กท่ าน  ส าห รับต าบลดงมะไฟยั งขาดกองทุ น อีกกองทุ นหนึ่ ง                           
ที่อยากด าเนินการ คือกองทุนผู้ป่วยติดเตียง โดยให้ทาง อสม. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และอบต.
ให้การสนับสนุน ได้ปรึกษากับผู้อ านวยการกองช่างว่าจัดงานเดิน วิ่ง การกุศล เพ่ือน าเงิน               
มาจัดตั้งกองทุนนี้ จะมีความเป็นไปได้หรือไม่  

นายถนอม นามตาแสง สมาชิกสภาฯ อบต . หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ           
ทุกท่าน โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านดงน้อย โครงการปี ๒๕๖๒ ผมได้บริจาคท่ีดิน
เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ประสานกองช่างและส่งเอกสารแล้ว ขอให้รีบด าเนินการโดยเร็ว 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอชื่นชมท่ านถนอมที่ บริจาคที่ ดิน  เพ่ือให้ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหา                       
ความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค ไฟสว่าง ถนนหนทางสัญจรไปมาสะดวก 
ในฐานะประธานสภาฯ ขอแสดงความดี ใจและยินดีกับท่านด้วย ขอให้ รีบด าเนินการ                     
เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน หมู่ที่ ๙ ครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ เงินที่กันไว้ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ละหมู่บ้านได้ส่งหนังสือแจ้งเข้ามาแล้ว ก็อยากให้รีบด าเนินการ ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ รับไว้พิจารณา จะรีบด าเนินการโดยเร่งด่วนครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอซ่อมแซมถนนลูกรัง เนื่องจาก 
    ถนนลูกรังเป็นถนนเพ่ือการเกษตรมีทุกหมู่บ้าน จึงเกิดความเสียหายมาก เห็นควรตั้งงบประมาณ 
    เพ่ิมครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก           
    ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สมัยประชุม สมัยที่ ๔ ก าหนดวันที่ ๒ ถึง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
    สมาชิกสภาฯ สามารถเสนอกระทู้ ญัตติได้ คาดว่าจะมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุม คือ การโอนเงิน 
    งบประมาณเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จะมีการเรียกประชุมสภาฯ อีกครั้ง ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

     
 
ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายไพโรจน์  พลธิราช) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 



๗ 
 

 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

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

 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 

 

 


