
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓ ขอขอบคุณ                  
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ   ไม่มี 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ  การรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่                      
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
สืบเนื่องจากรายงานการประชุมมีเอกสารเกี่ยวกับ พ .ร.บ. ทั้ง ๘ ฉบับ รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ด้วย   
เอกสารจึงไม่เรียบร้อย ขออนุญาตน าเข้าการประชุมในครั้งถัดไปครับ 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
   ๓.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ประธานสภา ฯ กระทู้ถาม หมวดที่ ๗ ข้อที่ ๘๗ คือ เรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น เพื่อสอบถามผู้บริหาร

ท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง นโยบาย อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คือ กระทู้ถามทั่วไป คือต้องยื่นต่อประธานสภาฯ ก่อน เพ่ือให้เลขานุการสภาฯ บรรจุ
เข้าในระเบียบวาระการประชุมและกระทู้ด่วน คือเป็นเรื่องด่วน กะทันหันมีความเสียหายเกิดขึ้น 
เป็นกรณีพิเศษ สามารถจะกระทู้ด่วนได้ วันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙     
นายประวาล เดชพันนา ได้ส่งกระทู้เข้าวาระการประชุม ข้อ ๓.๑ เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               
ขอเชิญท่านประวาลครับ 

นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
กระทู้ถาม เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบัน
โอนเข้าบัญชี ท าให้ผู้สูงอายุบางรายเกิดความยุ่งยาก เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ไม่ได้รับความสะดวกสบาย 
เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายไม่มีลูกหลานดูแล ผู้สูงอายุบางสว่นจงึอยากให้เจ้าหน้าที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหมือนเดิม ขอฝากประธานสภาฯผ่านไปยังบริหารครับ 

 
 
 



๒ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ตามที่ กระทู้ถามของท่านประวาล เดชพันนา สืบเนื่องจากเป็นงานสวัสดิการสังคม จึงขออนุญาต                      
ให้ทางผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ได้น าเรียนชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ ครับ 

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรต ิ
ทุกท่านครับ ส าหรับประเด็น กระทู้ถาม เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่อยากให้ทาง อบต.ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ
เป็นเงินสดเหมือนเดิม ขอเรียนว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ตามที่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุและเบี้ยยังชีพผู้ พิการ                     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ตามโครงการบูรณาการจัดการฐานข้อมูลบริการสังคม                   
ซึ่งได้ เริ่มด าเนินการตั้ งแต่มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเดือนแรก ทางอบต.ได้ด าเนินการเชิญก านัน                    
และผู้ใหญ่บ้านเข้ามาชี้แจง ซักซ้อมตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้สูงอายุ              
ต้ องส่ งเอกสารให้ ก านั นผู้ ใหญ่ บ้ าน จากนั้ นส่ งมายั งเจ้ าหน้ าที่ เพ่ื อจะได้ น าเข้ าข้ อมู ล                         
ลงระบบกรมบัญชีกลาง ช่วงแรกรับเข้ามาประมาณ ๙๕ % ที่เหลือรับมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้            
คาดว่าจะได้ข้อมูลบัญชีผู้สูงอายุครบ มีบางท่านที่ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์หรือตกหล่น  จากแนวทาง               
ที่กรมแจ้งมา หากข้อมูลไม่สมบูรณ์สามารถเรียกเอกสารได้ จนกว่าจะสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ก็ส่งมา               
เกือบครบ มีเฉพาะบางส่วนที่ขาดอยู่ เอกสารที่ส าเนาแจกให้สมาชิกสภาฯ ฉบับแรกเป็นหนังสือซักซ้อม
แนวทางของกรมส่งเสริม เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ คือแนวทางที่ได้ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน       
ฉบับที่สอง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยกรมบัญชีกลาง ระบุว่ากรมบัญชีกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอน าเรียน              
ผ่านท่านประธานสภาฯไปยังผู้กระทู้ถาม ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ที่ได้น าเรียนชี้แจง ขออนุญาตปรึกษาหารือเพ่ือจะได้เข้าใจ 
น าไปแจ้งต่อประชาชนในพ้ืนที่ต่อไปได้ถูกต้อง จากที่อ้างหนังสือกรม ว่ากรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน จะให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ จากที่รับฟังเสียงประชาชนบางส่วน
ไม่เห็นด้วย ต้องการให้จ่ายเบี้ยเหมือนเดิม ขอสอบถามว่าบางท้องที่ ที่ยังออกจ่ายเบี้ยยังชีพเหมือนเดิม 
เขายังไม่ด าเนินการหรือจะด าเนินการในระยะต่อไปใช่หรือไม่ หรือ ข้อที่ ๒ กองสวัสดิการสังคม               
สามารถออกส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้หรือไม่ 
ขอปรึกษาหารือครับ 

นายกิตติพงษ ์ ด่านลาพล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ส าหรับแนวทางนี้ คิดว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นของท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีหลายท้องถิ่น             
ที่ด าเนินการไปแล้ว ทุกท้องที่มีปัญหาเช่นกัน ในเรื่องความไม่สะดวกในการเดินทางไปรับเงินที่ธนาคาร 
แต่บางท้องที่ก็สามารถบริหารจัดการได้ ในส่วนเราด าเนินการไปได้เกือบสมบูรณ์ ขณะนี้เอกสารมีเข้ามา
ทุกวัน ส าหรับค าถามที่ว่าสามารถรับเป็นทั้งสองกรณีได้หรือไม่ ปัจจุบันเราใช้ระเบียบปี ๒๕๕๒ คือ 
สามารถรับเป็นเงินสดได้ ๒.โอนเข้าบัญชี ๓.รับเงินสดโดยมอบอ านาจ ๔.รับมอบอ านาจโดยโอนเข้าบัญชี 
สามารถท าได้ แนวทางใหม่นี้เป็นแผนรองรับในส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
กรณีผู้สูงอายุน าบัญชีเข้าสู่ระบบแล้ว หากต้องการยกเลิกรับเป็นเงินสดแทนจะได้หรือไม่ ครับ 

 
 
 



๓ 
 

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ในการแจ้งความประสงค์การรับเบี้ย สามารถแจ้งความประสงค์ในการรับได้ว่าต้องการ            
รับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี ในแต่ปี อยากให้แจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว เนื่องจากในแต่ละปี            
ก็จะส ารวจการมีชีวิตปีละครั้ง ส่วนเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน เป็นการรับ
นโยบายโอนเงินของกรมบัญชีกลาง จึงได้มีการจัดประชุมหารือขึ้น 

นางวัชรี  จามน้อยพรหม รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค ่ะ                 
ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ กฎหมาย ยังระบุชัดเจนว่าสามารถ
รับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีได้ แต่สืบเนื่องจากว่าเดือนมกราคมทางกรมบัญชีกลางให้โอนเข้าบัญชี
โดยตรง ทางกองสวัสดิการสังคมจึงได้นัดประชุมเมื่อเดือนที่แล้ว เพ่ือซักซ้อมท าความเข้าใจให้ตรงกัน       
ในวันนั้น ทางนักพัฒนาชุมชนได้เสนอแนะแนวทางในการท างาน ซึ่งไม่มีการซักถามในเรื่องของ                   
การรับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี ทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน                   
ในพ้ืนที่ทราบ หลังจากนั้นก็ประสบปัญหาว่าผู้สูงอายุไม่ยอมให้โอนเข้าบัญชี อยากให้จ่ายเป็นเงินสด
เหมือนเดิม หากเราสามารถขอความร่วมมือกับผู้สูงอายุเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โอนเข้าบัญชี             
ทุกคน ก็สามารถท าได้หรือถ้าผู้สูงอายุท่านใดไม่โอนเข้าบัญชีสามารถรับเป็นเงินสดก็ได้ ในการแจ้ง        
ความประสงค์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน จะด าเนินการส ารวจ ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ สืบเนื่องจากว่า
นักพัฒนาชุมชนต้องน าข้อมูลพิมพ์เข้าระบบ ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ให้ทางบรหิารชี้แจงครับ 
นางวัชรี  จามน้อยพรหม รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค ่ะ วันนี้ 

รับทราบปัญหาจากทางผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน พร้อมที่จะออกส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุ                 
และผู้พิการอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการด าเนินงานในเดือนต่อไป ส าหรับการมารับแทน             
บางหมู่บ้านจะให้ผู้น าชุมชนมารับแทนผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกมารับเอง ตามระเบียบต้องมีหนังสือ               
มอบอ านาจด้วย ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๕.๑ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินเบิกถัดปี)  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินเบิกถัดปี) ขออนุญาต
ให้นายภัคพงษ์  ธารชยั ผู้อ านวยการกองช่าง น าเรยีนต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ  

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอน าเสนอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินเบิกถัดปี ) เนื่องจาก                    
การตั้งงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ ด้านการเศรษฐกิจ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด               
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ
ขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมท่อลอดถนน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



๔ 
 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการขยายถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมท่อลอดถนน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ครับ 

ประธานสภาฯ การขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ทางกองช่างออกส ารวจแล้วปรากฏว่าไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากต้อง               
มีท่อลอดถนนเพ่ือกันการกัดเซาะของน้ า จึงขอเพ่ิมค าว่าพร้อมท่อลอดถนน ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลง สมาชิกท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 

๕.๒ การโอนงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ การโอนงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการโอนงบประมาณ จ านวน ๒ รายการ 
ขออนุญาตให้นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง น าเรยีนต่อประชุม ขอเชิญครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอน าเรียน การโอนงบประมาณ ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากกองช่างได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดปรากฏ
ว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ บางรายการงบประมาณไม่เพียงพอ              
ต่อค่าใช้จ่ายที่จะจ่าย จึงขอโอนงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการ ๑.จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง จ านวนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ขอชี้แจงว่า        
ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ในปี ๒๕๖๓ สืบราคาปรากฏว่า ราคาของร้านและบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ไม่ตรงกัน เนื่องจากของจริงมีราคาแพงกว่าที่ตั้งไว้ เดิมตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท จะขอพูด      
ในรายละเอียดของการโอน ๒.รายการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติแบบอินเวอร์เตอร์ ๗๕๐ วัตต์ 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ส าหรับเครื่องปั๊มน้ านี้ จะน ามาใช้ใน อบต . จะมี             
การเปลี่ยนแปลงระบบน้ าประปาในอบต.ใหม่ ซึ่งเดิมเป็นระบบถังและปล่อยน้ ามา กรณีนี้ท าให้
เกิดน้ ารั่ว น้ าล้น อยากใช้ระบบแรงดันจึ งเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้แทน ๓ .ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที่ ๒ จอแสดงภาพขนาด               
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง ๓๐,๐๐๐ บาท เหตุผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
กองช่างไม่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว ยังเป็นรุ่นเก่า เกิดปัญหาต่อการท างาน 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้  รายละเอียดการโอนงบประมาณดังนี้  งบประมาณ                   
ที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน ซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๕๒,๐๐๐ บาท โอนลด
มาจากแผนงานเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โอนมา ๓๓,๐๐๐ บาท เดิมตั้งไว้ 
๓๓ ,๐๐๐ บาท อีกรายการที่ โอนมาจากแผนงานเคหะและชุมชน ประเภทค่าบ ารุงรักษา                  
และซ่อมแซม โอนลดมา๑๙ ,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๕๒,๐๐๐ บาท ล าดับที่ ๒ งบประมาณ                  



๕ 
 

ที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ คือ ซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติแบบอินเวอร์เตอร์ ๗๕๐ วัตต์ จ านวนเงิน 
๑๔,๐๐๐ บาท งบประมาณนี้ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทค่าบ ารุงรักษา               
และซ่อมแซม โอนลดครั้งนี้ ๑๔,๐๐๐ บาท ล าดับที่ ๓ งบประมาณที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ ๒ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน                
๑ เครื่อง จ านวนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท ขออนุญาต
ให้ทางสมาชิกสภาฯได้พิจารณาการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ จากที่บริหารได้เสนอการโอนงบประมาณ โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  เข้าใจว่า ในส่วนของ         
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ได้ตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากว่าราคาที่ตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท 
ราคาจริงสูงกว่าที่ตั้งไว้ ต้องโอนจากส่วนอ่ืนมาเพ่ิม ส่วนเครื่องปั๊มน้ าจะเปลี่ยนจากระบบถังส่ง
เป็นระบบแรงดัน อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่างที่จะใช้ปฏิบัติงาน ในหมวด                  
ที่โอนลด โอนลดมาจากโครงการใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายเพิ่มเติมครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
มีประเด็นสอบถามท่านประธานผ่านไปยังบริหารเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ว่ามีลักษณะและ
การใช้งานอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่จะซื้อมาใช้งาน เป็นการใช้งานที่หน้างานในการซ่อมแซมถนนที่เกิดความช ารุด
เสียหาย จ าเป็นต้องใช้เครื่องปั่นไฟไปใช้กับเครื่องตัดคอนกรีต ใช้น้ ามันในการปั่นไฟ ก าลังขนาด 
๕ วัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดประกอบด้วย แผงสวิตซ์ แอมมิเตอร์ หลอดไฟ สวิตซ์                
จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องนี้เพ่ือช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานนอกสถานที่ และสามารถ     
เก็บไฟได้หรือไม่ หากกรณีไฟดับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าสามารถเคลื่อนย้ายได้ นอกจากใช้ในภารกิจซ่อมแซมถนนแล้ว ภารกิจอ่ืน     
หากทุกท่านมีความจ าเป็นก็สามารถน าไปใช้ได้ครับ 

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
เครื่องปั่นไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปั๊มน้ า เห็นสมควรจัดซื้อครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ เกี่ยวกับการโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ในครั้งนี้  เห็นว่าเป็นประโยชน์                      
และขอให้ช่วยกันดูแลรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
 



๖ 
 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
๖.๑ รายงานผลการด าเนินงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ                     
      พ.ศ.๒๕๖๒  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ข้อ ๖.๑ รายงานผลการด าเนินงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขออนุญาตให้นางวารุณี  ศรีสงคราม ผู้แทนกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด    
ต่อสมาชิกสภาฯ ขอเชิญครับ  

นางวารุณี  ศรีสงคราม นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ              
    ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ รายงานผลการด าเนินงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ.๒๕๖๒ ส าหรับรายจ่าย รายจ่ายที่ประมาณการไว้ทั้งหมด ๕๓,๖๓๐,๒๐๐ บาท          
    รายจ่ายที่จ่ายจริงทั้งหมดคือ ๕๐,๘๙๓,๙๔๗ บาท ๕๒ สตางค์ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุน 
    เฉพาะกิจ คือ  ๙,๕๐๑,๑๐๘ บาท ๑๖ สตางค์ รวมรายจ่ายทั้งหมด ๖๐,๓๙๕,๐๕๕ บาท ๖๘  
    สตางค์ ส าหรับรายละเอียดรายจ่ายต่างๆ ตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ              
    ส่วนรายรับ ประมาณการรายรับไว้ คือ ๕๓,๖๓๐,๒๐๐ บาท จะประมาณการไว้เท่ากับรายจ่าย  
    แต่รับจริงทั้งหมด คือ ๕๔,๔๔๖,๔๔๖ บาท ๒๗ สตางค์ มีรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ  
    ๙,๕๐๑,๑๐๘ บาท ๑๖ สตางค์ รวมรายรับทั้งสิ้น ๖๓,๙๔๗,๕๕๔ บาท ๗๐ สตางค์ ซึ่งใน 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายรับมากกว่ารายจ่าย คือ ๓,๕๕๒,๔๙๘ บาท ๗๕ สตางค ์ขอบคุณค่ะ        
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
    ทุกท่านครับ ส าหรับครุภัณฑ์อยากให้ส ารวจว่ามีความช ารุดเสียหายมากน้อยเพียงใด อยากให้ 
    รายงานสภาฯด้วย ฝากประธานสภาฯ ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ตามท่ีท่านบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สอบถามเรื่องการจ าหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ โดยปกติหลังสิ้นปี 
    งบประมาณ ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ทุกปี ซึ่งกองคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ จากนั้นกรรมการ 
    จะส ารวจครุภัณฑ์ในแต่ละกอง หากครุภัณฑ์ไหนไม่สามารถใช้งานได้ จะท าเรื่องจ าหน่าย           
    โดยเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในครั้งต่อไปจะน าเสนอเข้าสู่วาระการประชุมครับ 
นายสุริยัติ  ดงจ าปา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขอฝากโครงการที่เสนอผ่านสภาฯ อนุมัติแล้ว ขอให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ 
ประธานสภาฯ โครงการในปี ๒๕๖๒ ที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หลายโครงการ             
    ก็ขอให้รีบด าเนินการ ขอสอบถามถึงความล่าช้าของการด าเนินงานครับ 
 
 



๗ 
 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
โครงการในปี  ๒๕๖๒ ที่ขออนุมัติกัน เงินไว้ เบิกเหลื่อมปี  ขณะนี้อยู่ ระหว่างด าเนินการ                     
จะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ 

ประธานสภาฯ ฝากบริหารในการประชุมครั้งต่อไป ให้กองช่างเข้าร่วมประชุมทั้งครั้งเพ่ือตอบค าถาม                      
    ของสมาชิกสภาฯ ครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
    ขอน าเรียนท่านประธานผ่านไปยังบริหาร เกี่ยวกับช่วงนี้ถนน อยากให้ขยายถนนลูกรังเส้น 
    โรงเรียนบ้านดงมะไฟถึงถนนเส้นบ้านโนนสมบูรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ถนนแคบลง ประชาชนสัญจร 
    ไปมาล าบาก ขอเรียนถามว่ามีงบประมาณที่จะมาท าถนนเส้นนี้ เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา 
    สะดวกยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ถนนเส้นนั้นเป็นไหล่ทาง ทางไหลของน้ า เกิดการกัดเซาะ ประชาชนสัญจรผ่านไปมาตลอด  
    สมควรแก้ไขให้ดีขึ้น ฝากทางบริหารด้วยครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ            
    ต้องเช็คกับทางกองคลังว่ามีงบประมาณที่จะด าเนินการได้หรือไม่ จากที่ผู้อ านวยการกองช่าง
    น าเรียนไป ว่าเงินงบประมาณซ่อมแซมทรัพย์สิน ยังมีเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    การดูแลเกี่ยวกับภัยแล้ง พายุฤดูร้อน ว่ามีการเตรียมความพร้อม มีงบประมาณช่วยเหลือ 
    ประชาชนหรือไม่เม่ือเกิดเหตุ ขอปรึกษาหารือครับ 
ประธานสภาฯ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ หากดูที่งบประมาณ ส่วนมากเป็นงบกลาง งบประมาณหลายล้านบาท            

แต่การแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของทางราชการ มีข้อก าหนดว่าเข้าข่ายหรือ              
ไม่เข้าข่ายอย่างไรหรือไม่ ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ชี้แจงครับ 

นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ                 
    มีระเบียบการช่วยเหลือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ส าหรับระเบียบขออนุญาต                 
    ให้หัวหน้าส านักปลัดได้เรียนชี้แจงครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ                      
    จะมีคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติอบต.ดงมะไฟ ประกอบด้วย นายก เป็นประธาน ตัวแทน 
    อ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย หัวหน้าส่วนราชการประจ าที่นายอ าเภอมอบหมาย คือ เกษตรต าบล  
    ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านไม่เกินสามคน หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยป้องกันฯเป็นเลขานุการ                   
    ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเน้น เร็ว  
    ฉับพลัน เบื้องต้น ผู้ช่วยป้องกันฯเป็นผู้ออกส ารวจ ร่วมกับสมาชิกสภาฯแต่ละหมู่บ้านกลัน่กรอง  
    ประมาณการค่าใช้จ่าย กรณีช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน กรณีท่ีอยู่ 
    อาศัย ต้องเป็นที่อยู่อาศัยมีบ้านเลขท่ี หากที่อยู่อาศัยที่เพ่ิงสร้าง ที่มีแต่โครงสร้าง ไม่สามารถ 
    ช่วยเหลือได้ แล้วแต่กรณีไป 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ 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 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
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