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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๔ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๔ ประจ าปี  ๒๕๖๓ ขอขอบคุณ                  
ผู้บริหาร ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ ขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ ข้อ ๒.๑ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ครั้งที่ 

๑ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อที่
ประชุมครับ 

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

งดออกเสียง ๒ เสียง  
ประธานสภา ฯ ข้อ ๒.๒ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ครั้งที่ 

๒ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อที่
ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา ฯ ข้อ ๒.๓ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ครั้งที่ 

๓ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อที่
ประชุมครับ 

นายทวม  ลีทนทา  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ หน้าที่ ๒ ตรงสมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ ๕ ครับ 

 
 



๒ 
 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานสภา ฯ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว เกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติ
หลังจากท่ีได้ร่วมอภิปรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหนังสือเข้าสู่สภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ                
ในล าดับต่อไป ครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ตามที่ สภาอบต.ดงมะไฟได้มีการตั้งกรรมการแปรญัตติในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประกอบด้วยคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๗ ท่าน สรุปดังนี้ 
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.นายประวาล  เดชพันนา ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นกรรมการแปรฯ 

 ๕.นายทัศนา จูมสีสิงห์  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรฯ 
 ๖.นายทวม  ลีทนทา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการแปรฯ 
 ๗.นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า  ส.อบต.หมู่ที่ ๒  เป็นเลขานุการกรรมการแปรฯ 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
แล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี     
การแก้ไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงาน
นั้น ข้อเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติ
และมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๖๔ ดังนี้  ๑. นายประวาล  เดชพันนา ส.อบต.หมู่ที่  ๙ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงาน



๓ 
 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน ค่าวัสดุวัสดุส านักงาน หน้า ๓๓ตั้งไว้ 
๓๐,๐๐๐ บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอ้ีต่างๆ ตู้ต่างๆ 
กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธงชาติ สิ่ งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ น้ าดื่ม เก้าอ้ีพลาสติกและอ่ืนๆ โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่าย ค่าวัสดุส านักงาน เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. นายทัศนา  จูมสีสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติแผนงานสาธารณสุข             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบบุคลากร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)ตั้งไว้ ๙๐๕,๐๐๐ บาท หน้า ๔๙ 
จ านวน ๑ ราย เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  
๑๐๘,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณท่ีตั้งไว้จ านวน  ๗๙๗,๐๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ การปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เป็นจ านวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐  บาท 
๓. นายวิชัย  หาศิริ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติแผนงานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒๑๗,๗๐๐ บาทหน้า ๔๕ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองไผ่ จ านวน ๒ ชุดๆละ ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณท่ีตั้งไว้จ านวน  ๑๗,๗๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่าย ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่เป็นจ านวนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๔.นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่ สมาชิกสภาฯขอปรับลด 
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเพ่ือการเกษตรเส้นทางไปป่าช้าบ้านนากับแก้ 
จ านวน ๓๑๘,๐๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการยื่น
เสนอค าแปรญัตติ 

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

ประธานสภา ฯ ไม่มี 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณกองคลัง  
ประธานสภา ฯ ข้อ ๕.๑ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้น สืบเนื่องจากกองคลัง 



๔ 
 

ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 
๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือนายกอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ เพ่ือโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริง กองคลัง
ตรวจสอบงบประมาณและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ ปรากฏว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าว ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการดังกล่าว ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา เห็นควรอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เพื่อเสนอสภาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารใบขวาง ครับ 

ประธานสภาฯ กองคลังขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่สามารถซ้ือได้ เนื่องจากมาตรฐานที่ตั้งไว้มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ เนื่องจากขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน ขอให้สมาชิก
สภาฯมาร่วมประชุมพร้อมกันเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  ๕.๒ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ ในวาระท่ี ๓ ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ในวาระที่ ๓ 
ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระท่ี ๒ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครับ ตามที่ สภาอบต.ดงมะไฟได้มีการตั้งกรรมการแปรญัตติในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประกอบด้วยคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๗ ท่าน โดยนายบุญธาตุ บาลวงค์ษา เป็นประธาน



๕ 
 

กรรมการแปรญัตติพร้อมกับกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้ด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้เสนอค าแปรญัตติ มีหนังสือแจ้ง
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอค าแปรญัตติ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดไว้ เมื่อถึง
ระยะเวลาแปรญัตติมีสมาชิกสภาฯ บางท่านได้เสนอค าแปรญัตติขึ้นมาใหม่ ตามเอกสารที่ได้แจก
ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้น สรุปดังนี้ 
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.นายประวาล  เดชพันนา ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นกรรมการแปรฯ 

 ๕.นายทัศนา จูมสีสิงห์  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรฯ 
 ๖.นายทวม  ลีทนทา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการแปรฯ 
 ๗.นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า  ส.อบต.หมู่ที่ ๒  เป็นเลขานุการกรรมการแปรฯ 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
แล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี     
การแก้ไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติ                      
ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
รายงานนั้น ข้อเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอราย งาน ผล การรั บ            
ค าแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้  ๑. นายประวาล  เดชพันนา ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน ค่าวัสดุวัสดุส านักงาน หน้า ๓๓ตั้ง
ไว้ ๓๐,๐๐๐ บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอ้ีต่างๆ ตู้ต่างๆ 
กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ น้ าดื่ม เก้าอ้ีพลาสติกและอ่ืนๆ โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่าย ค่าวัสดุส านักงาน เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ๒. นายทัศนา  จูมสีสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติแผนงานสาธารณสุข             



๖ 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบบุคลากร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา              
ซึ่งบริการ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ตั้งไว้ ๙๐๕,๐๐๐ บาท หน้า ๔๙ 
จ านวน ๑ ราย เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  
๑๐๘,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณท่ีตั้งไว้จ านวน  ๗๙๗,๐๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ การปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เป็นจ านวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ๓. นายวิชัย  หาศิริ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติแผนงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒๑๗,๗๐๐ บาทหน้า ๔๕ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไผ่ จ านวน ๒ ชุดๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้แปรญัตติลดรายจ่ายเป็นจ านวน
เงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  ๑๗,๗๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดรายจ่าย ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ เป็นจ านวนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ๔.นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่ สมาชิกสภาฯ
ขอปรับลด เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเพ่ือการเกษตรเส้นทางไปป่าช้า                   
บ้านนากับแก ้จ านวน ๓๑๘,๐๐๐ บาท 
-มติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการยื่น
เสนอค าแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง 



๗ 
 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครับวันนี้ นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า ขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ หน้า ๖๖ โครงการซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกสายข้างโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ความกว้างยาว
ยังไม่ได้ค านวณ จ านวนเงินเท่าเดิม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
จากที่มีการปรับลดและตั้งเป็นรายการใหม่ คือ จาก ๓ โครงการเดิม คือ  
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน ค่าวัสดุวัสดุส านักงาน หน้า ๓๓ 
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอ้ีต่างๆ ตู้ต่างๆ 
กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ น้ าดื่ม เก้าอ้ีพลาสติกและอ่ืนๆ โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒.แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบบุคลากร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้ ๙๐๕,๐๐๐ บาท หน้า ๔๙ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจ านวน ๑ ราย เดือนละ ๙,๐๐๐ 
บาท ๑๒ เดือน โดยได้แปรญัตติลดรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน  ๑๐๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณท่ีตั้งไว้จ านวน  ๗๙๗,๐๐๐ บาท 
๓.แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒๑๗,๗๐๐ บาทหน้า 
๔๕ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
มะไฟและศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ กบ้ านหนองไผ่  จ าน วน  ๒  ชุ ดๆละ ๑ ๐๐ ,๐๐ ๐  บาท                     
โดยได้แปรญัตติลดรายจ่ายเป็นจ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  
๑๗,๗๐๐ บาท 
มติคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเอกฉันท์ ได้น ามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรลูกรังเพ่ือการเกษตรเส้นทางไปป่าช้าบ้านนากับแก้ จ านวน ๓๑๘,๐๐๐ บาท 
น าเสนอต่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ  

  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระท่ี ๓  
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ แก้ไข

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

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 



๘ 
 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครับ ผมขอปรึกษาหารือผ่านประธานสภาฯไปยังบริหารเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ
ลูกรัง เราเคยก าหนดปริมาตรลูกรังในการจัดซื้อหรือไม ่

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ผมขอสอบถามท่านประธานผ่านไปยังบริหาร ถนนบ้านโนนสมบูรณ์ยังไม่ได้รับ            
การซ่อมแซม ช่วงนี้ฝนตกหนัก น้ ากัดเซาะถนนเกิดช ารุดหนัก ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก                    
อาจเสียชีวิตและทรัพย์สินได้อยากให้รีบซ่อมแซมครับ 

ประธานสภาฯ ขอสอบถามบริหารถึงสาเหตุที่ด าเนินการไม่ได้เกิดจากอะไรครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครับ ขอตอบค าถามของสมาชิกสภาฯทั้งสองท่าน ประเด็นที่หนึ่ง ปริมาตรลูกรัง ตาม
ระเบียบพัสดุ ได้ก าหนดให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้ดูแล และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุว่าปริมาตรได้ครบตามที่ช่างรายงานมาหรือไม่ ประเด็นต่อมา กรณีงบซ่อมแซม จากที่ได้รับ
หนังสือเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า ได้มอบให้กองช่างออกส ารวจ แล้วให้รีบด าเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ตรวจสอบงบประมาณจากกองคลังแล้ว บางอย่างก็ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและปริมาณงานกองช่างที่มีมากพอสมควร
ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ตามที่บริหารชี้แจงว่ามีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ ก็อยากจะให้หาแนวทาง            
อ่ืนแก้ไขก่อน เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนที่สัญจรไปมา ขอฝากให้รีบด าเนินการโดย
เร่งด่วนครับ 

ประธานสภาฯ ขอฝากบริหารช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเร่งด่วนด้วยครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิก 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมดีใจที่จะได้รถดับเพลิง ขอสอบถามว่าส าหรับงานป้องกันจะต้องจ้าง
พนักงานเพ่ิมหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องรับพนักงานเพ่ิมอีกหนึ่งคนครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครับ ผมขอปรึกษาหารือในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของอบต .ดงมะไฟ ผมอยากให้มี
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับกรณีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ พ .ศ.
๒๕๓๕ ในปีที่ผ่านมากองช่างได้ให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการ แต่ก็ติดขัดบาง
ประการจึงไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ในปีหน้าก็จะก าชับว่าให้ตัวแทนแต่ละ
หมู่บ้านได้มีส่วนร่วมตรวจรับพัสดุเพ่ือลดแรงเสียดทานจากภายนอก เป็นการสร้างความโปร่งใส
ให้กับองค์กรด้วย 

 



๙ 
 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
     

ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุมลงชื่อ……………………………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) 



๑๐ 
 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 
 

 


