
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ สวัสดีคณะสภาฯ            
ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ทุกท่าน ส าหรับ
วันนี้มีผู้มาประชุมจ านวน ๑๗ ท่าน ผู้ไม่มาประชุมคือ นายสี  บาลวงศา และนางสาวบุญเลิศ  
วงค์บาตร ลาป่วย นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา และนายนิรุด  นามวงศ์ชัย ลากิจครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ     
ประธานสภา ฯ ไม่มี  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม     
ประธานสภา ฯ ๒.๑ การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านใดจะเพ่ิมเติม

แก้ไข ขอให้น าเรียนต่อท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
 ประธานสภา ฯ ๒.๒ การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านใดจะเพ่ิมเติม

แก้ไข ขอให้น าเรียนต่อท่ีประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓     

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕ 



๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
   ๕.๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑  
ประธานสภา ฯ ขอเชิญบริหารครับ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ สืบเนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ก าหนด
สาระส าคัญ คือบริหารจะต้องน าร่างข้อบัญญัติในปีถัดไปเสนอสู่สภาท้องถิ่น ดังนั้นบริหาร              
จึงร่วมประชุมคณะกรรมการตกผลึกเป็นรูปเล่มและน าเสนอเข้าสู่สภาฯ รายละเอียดตามที่ได้
เสนอสมาชิกสภาฯแล้วนั้น ขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมครับ รายละเอียดจากหน้าที่ ๒             
ถึงหน้าที่ ๕ ต่อไปขอให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สภาฯรับทราบ ขอเชิญครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด อบต . เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอน าเรียนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานทั่วไปรายละเอียดจากหน้าที่ ๒๑ ถึงหน้าที ่๓๐ ครับ 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุม และประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ                       
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่การประชุมต่อ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา ผู้อ านวยการกองคลัง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านค่ะ ส าหรับงบประมาณกองคลัง รายละเอียดจากหน้าที่ 
๓๐ ถึงหน้าที่ ๓๓ ค่ะ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ แผนงานการรักษาความสงบภายใน รายละเอียดจากหน้าที่ ๓๔ ถึงหน้าที่ ๓๖ ครับ 

นางสาวจิตติมา  วิโย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านค่ะ  แผนงานการศึกษา รายละเอียดจากหน้าที่ ๓๖ ถึงหน้าที่ ๔๘ ค่ะ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ แผนงานสาธารณสุข รายละเอียดจากหน้าที่ ๔๘ ถึงหน้าที่ ๕๓ ครับ 

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ แผนงานสังคมสงเคราะห์ รายละเอียดจากหน้าที่ ๕๓ ถึงหน้าที่ ๕๕ ครับ    

นายชุมศักดิ์  แสนนาม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ  
แผนงานเคหะและชุมชน รายละเอียดจากหน้าที่ ๕๕ ถึงหน้าที่ ๖๐ ครับ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา รายละเอียดจากหน้าที่ ๖๕ ถึงหน้าที่ ๖๖ ครับ 

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รายละเอียดจากหน้าที่ ๖๐ ถึงหน้าที่ ๖๑ ครับ 

นางสาวจิตติมา  วิโย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านค่ะ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายละเอียดจากหน้าที่ ๖๒ ถึงหน้าที่ ๖๔ ค่ะ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ แผนงานการเกษตร รายละเอียดจากหน้าที่ ๖๖ ถึงหน้าที่ ๖๘ ครับ 

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 



๓ 
 

ทุกท่านครับ แผนงานงบกลาง รายละเอียดจากหน้าที่ ๖๘ ถึงหน้าที่ ๖๙ ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ จากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดไป สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีบริหารได้เสนอญัตติข้อบัญญัติงบประมาณและน าเข้าสู่สภาฯ แล้วนั้น หากสมาชิกสภาฯ

ท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ครับ แต่เพ่ือให้เวลาแก่ทางสมาชิกสภาฯได้พิจารณา           
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔ ก่อน จึงให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมเพ่ือตอบค าถาม          
ของสมาชิกสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ขออนุญาตถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังบริหาร ช่วงนี้เกิดโรคระบาดเกี่ยวกับข้าว 

ข้าวตาย เสียหายหลายพ้ืนที่ ท่านพอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ให้แก่พ่ีน้องชาวต าบลดงมะไฟ
หรือไม่ครับ  

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรก็มีงบประมาณ ขอให้เกษตรกรได้ส่งเรื่องเข้ามาจะได้

พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ 
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ที่นาผมก็เสียหายข้าวตาย อีกเรื่องผมขอเสนอเรื่องถนนตรงคอสะพานเกิดช ารุด         

เป็นหลุม เป็นบ่อลึก หากบริหารมีงบประมาณก็ขอให้รีบด าเนินการน าหินคลุกไปซ่อมแซม            
โดยเร่งด่วน ครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ จะมอบหมายทางกองช่างได้ออกไปส ารวจและรีบด าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนครับ  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ขอเพ่ิมเติม ถนนบ้านโนนสมบูรณ์ก็ช ารุดเสียหาย ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯไปแล้ว             
แตย่ังไม่ไดร้ับการซ่อมแซม ก็ขอฝากบริหารให้รีบด าเนินการโดยเร่งด่วนด้วยครับ 

นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ถนนคอนกรีตแยกไปบ้านดงน้อยตรงจุดรอยต่อถนนเกิดเป็นหลุมลึก ฝากประธานผ่าน
ไปยังบริหาร ช่วยซ่อมแซมด้วยครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ตามที่ได้รับแจ้งเรื่องถนนช ารุดจากบ้านนาแก จากหมู่ ๙ ได้ให้กองช่างออกส ารวจและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว ครับ 

นายชุมศักดิ์  แสนนาม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ  
ขอชี้แจงรายละเอียดการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ต้องเป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ
การซ่อมแซมก็ยังเหลืออยู่ ทางหมู่ ๙ ขอท าเองก็ท าได้ โดยให้สมาชิกท าหนังสือแจ้งมาที่ อบต. ครับ 

นายสุริยัติ  ดงจ าปา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          



๔ 
 

ทุกท่านครับ มีเรื่องที่ชาวบ้านได้ฝากมาว่า คนขับรถกู้ชีพ ขับรถเร็ว พูดไม่สุภาพ ขอฝากผู้ที่ดูแล
รับผิดชอบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ฝากบริหารได้บอกกล่าวผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ก่อนปิดการประชุม ขอแจ้งนัดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

     
 
ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
        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 
 



๕ 
 
 
 
 
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 
 
 

 

 


